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CNR – CME este o organizație cu 
activitate cunoscută și apreciată în 
sectorul energie din România și care 
este membră a Consiliului Mondial 
al Energiei (CME).

Obiectivul principal ale aso-
ciației a fost și este „dezvoltarea 
economică durabilă și utilizarea 
efi cientă a resurselor de energie în 
toate formele“. 

Obiectivele specifi ce au fost 
declarate la începutul anului, au 
fost completate pe parcursul anului 
și urmărite permanent în activitatea 

asociației. Acestea au fost următoa-
rele:

1. Creșterea calității eveni-
mentelor organizate și a mate-
rialelor publicate. 

Ediția a 14-a a FOREN  – FOREN 
2018, evenimentul central al asocia-
ției, a fost organizat 
la standarde înalte, 
fi ind considerat de 
către unii dintre par-
ticipanți ca fi ind una 
dintre cele mai re-
ușite ediții de după 

anul 2000. Eveni-
mentele din Planul 
de evenimente au 
fost organizate 
împreună cu unii 
dintre membrii co-
lectivi, ajungând 
la un număr optim 
de evenimente 
corelate cu temele de interes ale 
membrilor și cu contextul existent 
în sectorul energie din România. 
În acest fel organizația a răspuns 
mai bine cerințelor și așteptărilor 
membrilor săi.

2. Completarea surselor de 
venit al asociației cu partici-
parea la proiecte cu fi nanțare 
externă organizației. Asociația 
a participat împreună cu parteneri 
consacrați pentru desfășurarea de 
activități în proiecte fi nanțate din 
surse externe, în acest fel comple-
tând sursa de venit de bază: coti-
zația membrilor săi. 

3. Clarifi carea situației aso-
ciației, sub aspectul juridic al 
statutului și al membrilor săi. 
Prin organizarea Adunării Gene-
rale Extraordinare, au fost aduse 
modifi cări la statutul organizației 
și a fost clarifi cată situația mem-
brilor săi. 

4. Modernizarea infrastruc-
turii IT (hardware și reproiec-
tarea website-ului CNR – CME). 

Infrastructura IT hardware a 
CNR – CME a fost modernizată, 
permițând reproiectarea site-ului 
CNR – CME în noile tehnologii, 
care să permită funcțiuni supli-

mentare în legătură cu legislația 
existentă, cu membrii săi, cu eveni-
mentele organizate, cu consilierii și 
secretariatul executiv al asociației.

5. Îmbunătățirea reprezentă-
rii Comitetului Național Român
în relația cu Consiliul Mondial al 

Energiei (CME). CNR – CME a răs-
puns solicitărilor CME cu informații 
și puncte de vedere în programele 
globale ale CME, a fost invitat să 
participe și a fost reprezentat în 
grupurile de lucru ale CME pe teme 
legate de studiile importante pe 
care le elaborează CME.

Acum, la fi nalul anului 2018, pu-
tem spune că obiectivele specifi ce 
au fost atinse, prin efortul secreta-
riatului executiv, al consilierilor și al 
membrilor organizației, acționând în 
direcția atingerii obiectivului princi-
pal stabilit prin statutul CNR – CME. 
Organizația CNR – CME are în mo-
mentul de față un număr de 374 de 
membri, din care 109 sunt membrii 
colectivi (cotizanți sau necotizanți) 
și 265 membri individuali.

Cu prilejul Sărbătorilor Crăciunu-
lui și la fi nalul de an, doresc să mul-
țumesc membrilor CNR – CME pentru 
suportul acordat organizației, suport 
fără de care activitatea noastră nu 
s-ar fi  putut desfășura. Mulțumesc de 
asemenea consilierilor și secretaria-
tului executiv al organizației pentru 
activitatea desfășurată în anul 2018.

Pentru toți, transmit urările 
mele: Sărbători Fericite și La Mulți 
Ani 2019! 

EditorialEditorial

EVOLUȚIA CNR –CME ÎN ANUL 2018
Prof. dr. ing. Ștefan Gheorghe, directorul general executiv al CNR – CME 

MESAGERUL
ENERGETIC
Președinte CNR – CME: dr. ing. Iulian Iancu

Colectivul de redacţie:
Redactor responsabil: prof. dr. ing. Ştefan 
Gheorghe
Membri și referenți științifi ci (în ordine 
alfabetică): 
prof. univ. dr. ing. Niculae Napoleon Antonescu,  
prof. univ. dr. ing. Nicolae Golovanov, 
dr. ing. Gheorghe Indre, ing. Cătălin 
Marinescu, prof. univ. dr. ing Virgil 
Mușatescu, dr. ing. Alexandru Pătruți, 
prof. univ. dr. ing. Ionuț Purica, prof. Elena 
Ratcu, dr. ing. Vasile Rugină, ing. Ovidiu 
Ţuţuianu, ing. Victor Vernescu, 
drd. ing. Călin Vilt 
Referent layout: ing. Silvia Prundianu
Traduceri: EuroVerba Media
Tehnoredactare şi machetare: ing. Ion Marin
Editare: Editura AGIR
Secretariat Executiv CNR – CME:
telefon 0372 821 475,  0372 821 476
E-mail: secretariat@cnr-cme.ro
Website: www.cnr-cme.ro

Notă: Toate drepturile asupra acestei publicații sunt 
rezervate Asociației CNR – CME. Orice reproducere, 
integrală sau parțială, prin indiferent ce mijloace, 
a materialelor apărute în paginile publicației se 
poate face numai cu aprobarea Asociației. Opiniile 
exprimate în cuprinsul articolelor publicate în 
„Mesagerul energetic“ aparţin autorilor și nu 
reprezintă punctele de vedere ale CNR – CME 
și/sau colectivului de redacţie. Potrivit legii, 
responsabilitatea pentru conţinutul articolelor 
aparţine autorilor sau sursei citate.



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVI, Nr. 197, noiembrie – decembrie 2018 3

Nu doar pentru noi românii, ci și 
pentru o mare diversitate de națiuni, 
popoare și arealuri de pe suprafața 
continentului european, dar cu sigu-
ranță și pentru comunități ori uniuni 
mult mai îndepărtate, anul 1918 are 
semnifi cații de maximă importanță. 
Final al unui război mondial devas-
tator, a fost recuperat apoi ca AN 
creativ, un miracol și o renaștere 
pentru numeroase țări. Vorbim des-
pre Estonia, Letonia, Lituania, dar și 
pentru unele mai apropiate geogra-
fi c și sentimental nouă ca Polonia, 
Cehoslovacia, Albania sau 
Iugoslavia. Oricum, o re-
alizare mult așteptată de 
numeroși vizionari visători, 
favorizată de consecințele 
războiului și de conexiuni-
le națiunilor europene, dar 
în mare măsură de prin-
cipiile noi, avansate și să-
nătoase  ale președintelui 
de atunci al SUA, al con-
ceptului modern impus în 
lume, al autodeterminării 
popoarelor. Oricum însă, 
pentru noi românii astăzi 
trăitori, această realizare 
a fost desăvârșită de cura-
jul, abnegația și sacrifi ciul 
eroilor noștri, căzuți pentru 
blocarea bolșevismului, ex-
tins atunci și în Ungaria.                                                                                                    

Astăzi, cu prilejul 
împlinirii a unui secol de 
la proclamarea României 
reîntregite, avem datoria 
istorică, morală și patrioti-
că să rememorăm drumul 
parcurs de către fi ecare 
dintre componentele structurale ale 
statului. Pentru mai multe motive. 
Prin acceptarea principiului Historia 
magistra vitae, susținem că expe-
riențele trecutului sunt folositoare 
frecvent prezentului. Chiar dacă is-
toria nu e predictibilă. Apoi, informa-
țiile istoriei ne oferă date și focalizări 
de certă utilitate pentru evoluțiile 
viitoare posibile. Și ca argument 
fi nal, reușitele  merită și trebuie cu 
adevărat subliniate și populariza-
te. În fond, trebuie să admitem că 

„aceia care nu-și pot aminti trecu-
tul sunt condamnați să-l repete“ (G. 
Santayana).                                                                                        

Pentru  mine, ca „om al rețelei 
electrice“, ca și pentru alți nume-
roși colegi din breaslă, această zice-
re are un conținut și înțelesuri mai 
adânci, iar ecourile ce ni le provoacă 
în sufl et și în gânduri sunt mai com-
plexe și mai profunde decât cele ale 
simplilor benefi ciari ai serviciilor și 
facilităților oferite de rețeaua elec-
trică. De aceea, consider adecvat 
că și acestei componente distincte 

și importante a sistemului energe-
tic național, „RE“ – Rețeaua Electri-
că a Sistemului Energetic Național
(SEN) – i se cuvine o prezentare a 
unor repere semnifi cative în evolu-
ția ei, în acest cadru aniversar. Mai 
mult, ca unul dintre modeștii contri-
butori la aplicarea unor idei și prin-
cipii ce au contribuit, în bună măsu-
ră, la edifi carea acestora în ultima 
jumătate a secolului XX, mă pot 
considera îndreptățit să evidențiez 
câteva repere mai semnifi cative în 

evoluția RE, la aceste momente de 
înălțătoare aniversare. Sigur, nu pu-
tem desprinde rețeaua de SISTEM, 
dar nici sistemul de RE – rețeaua 
electrică, subiectul ce ne pasionea-
ză în acest cadru. Sistemul asigură 
energie, RE o transportă, o reparti-
zează, o distribuie și o furnizează în 
locurile, zonele și punctele în care 
este necesară și solicitată. Fiecare 
dintre aceste elemente are evoluții 
semnifi cative, chiar spectaculoase 
în acest interval. Ca „rețelist“, voi  
insista cu prioritate pe acest aspect, 

nedesprins însă  de sistem. Chiar 
dacă, în concepția SEN al României, 
nu s-a avut în vedere noua concep-
ție, promovată actualmente, privind 
„generarea distribuită“. 

Pe teritoriul aparținând României 
până la Marea Unire, rețelele elec-
trice au apărut chiar mai înaintea 
secolului XX, practic aproape în ace-
lași timp cu cele din țările avansate 
din punct de vedere economic. Ast-
fel, dacă W. von Siemens fondează 
împreună cu J. G. Halske compania 

DE LA REȚELELE ELECTRICE EXISTENTE ÎN 1918,
LA CELE DE AZI
Prof. dr. ing. Miron Laurențiu Goia, consilier al CNR – CME

Energetica la 100 de ani de la Marea UnireEnergetica la 100 de ani de la Marea Unire

Fig. 1. Harta României Mari în anii de după 1918
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de telegrafi e în 1847, la Berlin, sco-
țianul A. G. Bell inventează telefonul 
în 1872, iar americanul T. A. Edi-
son brevetează, în Statele Unite, în 
1879, lampa electrică cu fi lament, 
amintim că prima rețea de iluminat 
stradal cu petrol lampant din țara 
noastră s-a inaugurat în București în 
1857, iar iluminarea electrică a pa-
latelor Regal și Cotroceni  s-a făcut 
în 1882. Astfel, România se aliniază 

la realizările rețelelor pe plan mon-
dial, bazate în special pe extinde-
rea iluminatului electric, mai ales în 
curent continuu, sistem folosit și în 
cazul  telegrafului sau al telefoniei. 
Mai subliniez că prima rețea extinsă 
de iluminat electric din țară s-a in-
trodus în Timișoara, în 1884, iar pri-
ma linie electrică de 2 kV alimenta 
grădina Cișmigiu și Teatrul Național, 
încă din anul 1889. Acestea după ce 
competiția între Edison și Westing-
house privind curentul continuu și 
cel alternativ l-a dat câștigător pe 

cel din urmă. După cum se obser-
vă, de la bun început România, de-
venită independentă și apoi regat, a 
manifestat o deschidere pronunțată  
spre progres și modernitate.

Civilizația omenirii s-a constru-
it pornind de la și în jurul focului. 
Lampa electrică, cu succesorii săi 
tot mai sofi sticați și mai efi cienți, 
reprezintă perfecționarea oarecum 
fi rească a focului. Iar aplicațiile suc-

cesive ale energiei și informațiilor 
– elemente strâns legate în esență 
– ne permit să afi rmăm că rețea-
ua electrică este astăzi cureaua de 
transmisie ce asigură, în fapt, dez-
voltarea civilizației moderne. Pentru 
a îndeplini cu deplină competență 
acest scop, REȚEAUA ELECTRICĂ 
trebuie să devină tot mai extinsă, 
mai sigură, mai versatilă și mai fi -
abilă, proprietăți spre care rețelele 
trebuie să tindă permanent. Chiar 
dacă uneori involuțiile pasagere au 
demonstrat, din păcate, altceva…!

De unde însă prioritatea pentru 
rețelele electrice față de numeroa-
sele variante de rețele energetice 
– apă, gaz, aer, petrol etc.? Din ver-
satilitatea în conversia în orice altă 
formă de energie utilă, în randamen-
tele superioare ale transformării, în 
prioritatea obținerii din sursele re-
generabile, în ușurința, simplitatea 
și prețul transportului, distribuției și 
repartiției în diverse locuri și pentru 

diferite utilizări. Și poate, în pri-
mul rând, din suplețea și gradul 
de confort oferit societății de că-
tre electricitate față de celelalte 
forme de energie utile.

Anul Marii Uniri, 1918, a fă-
cut ca România să apară, după 
o vorbă lansată de un inspirat 
băiețel de atunci, „dodoloață“. 
O prezint în fi gura 1 (pag. 3), 
ca pe o amintire dragă sufl etului 
românesc.

Sistem energetic propriu-zis, 
în perioada Marii Uniri, practic 
nu exista; erau doar câteva re-
țele în unele zone mai industri-
alizate, dezvoltate de guvernele 
din țările stăpânitoare de până 
atunci, care aveau industrii re-
lativ înfl oritoare, precum erau 
cele din Reșița, Hunedoara, Baia 
Mare, Sibiu, Brașov, Chișinău, 
Cernăuți, dar și utilități dezvol-
tate în vechile Principate Unite 
după proclamarea independen-
ței și a Regatului: București, 

Iași, Constanța, Brăila/Galați, și 
pentru puținele linii de cale ferată 
inițiate de Regele Carol I și dez-
voltate mai târziu. În fi gura 2 sunt 
prezentate zonele cu centrale elec-
trice și rețelele conexe din România  
Mare, în 1918.

Dezvoltarea spectaculoasă a 
sistemului și a „RET“-ului corespun-
zător, până la cel existent astăzi, 
vor face obiectul unor prezentări în 
numerele viitoare ale Mesagerului 
energetic.                                                     

(Va urma)

Energetica la 100 de ani de la Marea UnireEnergetica la 100 de ani de la Marea Unire

Fig. 2. Zone cu rețele existente în 1918
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Publicația periodică The World 
Energy Issues Monitor editată de 
Consiliul Mondial al Energiei (CME) 
oferă o imagine a principalelor pro-
bleme de pe agenda energetică a 
factorilor de decizie din întreaga 
lume și a evoluției lor în timp. 

Edițiile anuale succesive ale pu-
blicației reprezintă studii prin care 
se monitorizează evoluția, în timp 
și spațiu, a 42 probleme de impor-
tanță majoră care pot fi  împărțite în 
patru categorii:

– riscuri macroeconomice,
– probleme geopolitice,
– mediu de afaceri și
– viziune asupra sectorului ener- 

getic și tehnologii aferente.
În prefața volumului din acest 

an, dl Christoph Frei, secretar gene-
ral al CME, arată că raportul refl ec-
tă o lume a energiei într-o tranziție 
accelerată spre digitalizare, des-
centralizare și decarbonare. Urmă-
rirea evoluției, timp de un deceniu 
de către Consiliu, indică schimbări 
profunde ale politicii energetice și a 
punerii sale în aplicare. 

De exemplu, importanța stocării 
energiei electrice și a transportu-
lui inovator este în creștere pentru 
sistemele energetice mondiale de 
astăzi și din viitor, în timp ce teh-
nologiile energetice clasice, cum ar 
fi  utilizarea cărbunelui, energia nu-
cleară sau sistemele de captare și 
stocare a carbonului, continuă să 
scadă în raport cu percepțiile lideri-
lor energetici asupra a ceea ce con-
tează. Această atenție scăzută se 
refl ectă în planurile de acțiune ale 
multor țări europene care încearcă 
să elimine treptat cărbunele și ener-
gia nucleară. 

Studiul din anul 2018 este struc-
turat în nouă capitole care conțin:

– probleme majore ale sectoru-
lui energiei la nivel global (un capi-
tol);

– probleme ale sectorului ener-
giei la nivelul zonelor geografi ce – 

sunt abordate șase zone geografi -
ce, fi ecărei zone fi indu-i dedicat un 
capitol (Africa – exclusiv Africa de 
Nord, Asia – exclusiv Orientul Mij-
lociu, Europa, Orientul Mijlociu și 
Africa de Nord, America Latină și 
zona Caraibe, America de Nord); 
fi ecare capitol conține o prezenta-
re/evaluare a problemelor specifi ce 
zonei respective în ansamblu, pre-
cum și analize distincte pentru câ-
teva țări din zona 
respectivă; se 
menționează că 
România nu este 
inclusa printre 
țările analizate la 
capitolul dedicat 
Europei;

– evaluarea 
agendei energeti-
ce de către viitorii 
lideri ai sectorului 
în cadrul progra-
mului FEL (un ca-
pitol);

– concluzii și 
probleme meto-
dologice (un ca-
pitol).

O sinteză va fi  
prezentată în con-
tinuare, cu menți-
unea că s-a insistat pe prezentarea 
problemelor globale. Textul integral 
poate fi  accesat pe site-ul CME la 
adresa: https://www.worldenergy.
org/wp-content/uploads/2018/05/
Issues-Monitor-2018-HQ-Final.pdf.

La nivel global, inovarea este 
domeniul cheie al preocupărilor ac-
tuale. Aspecte precum digitalizarea, 
stocarea energiei electrice, designul 
pieței, sistemele descentralizate și 
sursele regenerabile de energie pri-
mesc o atenție sporită, pe măsură 
ce impactul acestora crește în tot 
sectorul energiei. A crescut impac-
tul digitalizării, ceea ce facilitează o 
convergență rapidă a tehnologiilor 
emergente, cum ar fi  sursele rege-

nerabile de energie, blockchain și 
inteligența artifi cială. Se constată, 
de asemenea, o scădere a atenției 
în jurul tehnologiilor clasice și o mai 
mare certitudine în ceea ce privește 
prețurile energiei electrice și accesi-
bilitatea la energie.

Există însă diferențe importan-
te între țările OECD și cele non-OE-
CD în ceea ce privește agendele de 
tranziție și problemele implicate.

Astfel, în ca-
drul dimensiunii 
securității ener-
getice, cele mai 
importante pro-
bleme pentru ță-
rile OECD sunt 
considerate a fi  
gradul de impact 
al digitalizării și 
amenințările ci-
bernetice. Aces-
te probleme nu 
reprezintă însă 
priorități pentru 
țările non-OECD, 
unde probleme-
le de securitate 
energetică sunt 
abordate în con-
textul necesității 
creșterii econo-

mice, considerată prioritatea abso-
lută. 

Diferențe se înregistrează și în 
abordarea problemelor de echitate. 
Pentru țările OECD, echitatea este 
abordată în conexiune cu schimbă-
rile pieței, cu infl uența digitalizării, 
integrarea noilor tipuri de energii/
tehnologii, condițiile impuse de re-
glementările climatice. În prezent, 
pentru țările non-OECD, asigurarea 
accesului la energie are un anumit 
grad de dependență de asigurarea 
de subvenții. Dezvoltarea economi-
că va face însă ca, în viitor, digitali-
zarea și amenințările cibernetice să 
aibă un impact major și asupra lor. 
Se vor crea noi oportunități de co-

Politici energeticePolitici energetice

MONITORUL PROBLEMELOR DIN ENERGIE 
LA NIVEL MONDIAL. SINTEZA RAPORTULUI 
CME 2018 „PERSPECTIVELE MARII TRANZIȚII
ÎN ENERGIE“
Dr. ing. Vasile Rugină, consilier al CNR – CME
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operare între cele două grupuri de 
țări, cu efect pozitiv asupra țărilor 
non-OECD prin reducerea timpului 
de învățare și accelerarea dezvoltă-
rii energetice.

Se înregistrează o sinergie în 
domeniul sustenabilității din punct 
de vedere al mediului, care a con-
dus, în ambele grupe de țări, la ac-
țiuni privind promovarea surselor 
regenerabile de energie și a efi cien-
ței energetice. În zona OECD, acțiu-
nile respective sunt determinate de 
impactul schimbărilor climatice. În 
zona non-OECD, ele sunt atribuite 
provocărilor privind managementul 

resurselor de apă pentru o populație 
în continuă creștere și a infrastruc-
turii pentru prevenirea dezastrelor 
naturale.

Consiliul Mondial al Energiei
este preocupat de realizarea unei 
tranziții robuste către energetica 
viitorului, ceea ce înseamnă o tran-
ziție realizată în sincronism la nivel 
global, într-un interval de timp util 
și bine gestionată. Acest lucru im-
plică necesitatea unui echilibru în 
abordarea și rezolvarea a trei pro-
bleme fundamentale ce alcătuiesc 
așa numita „trilemă a energiei”: se-
curitate energetică, echitate ener-
getică și sustenabilitatea mediului. 
Acest echilibru reprezintă baza pe 
termen lung pentru prosperitatea și 

competitivitatea fi ecărei țări în par-
te. Autorii studiului și-au propus să 
contribuie la dezvoltarea dialogului 
internațional pe această temă și să 
identifi ce eventuali factori confl ic-
tuali. Astfel, echitatea energetică 
și accesul la energie nu sunt văzu-
te peste tot ca o prioritate globa-
lă, deși, conform celor mai recente 
date publicate de Banca Mondială, 
doar cca. 35% dintre cetățenii lu-
mii cu venituri modeste au acces 
la energie electrică (procentul fi ind 
de 100% pentru cei cu venituri ri-
dicate). Se așteaptă ca tendința de 
descentralizare a sistemelor ener-

getice și de introduce-
re a noilor tehnologii 
să accentueze această 
polarizare. Numeroa-
se țări cu populație 
săracă acordă priori-
tate mai mult alocării 
de subvenții pentru a 
face prețurile supor-
tabile.

Dezvoltarea pieței 
energiei urmărește în 
mod frecvent promo-
varea surselor rege-
nerabile și a efi cienței 
energetice și are un 
impact evident și ma-

jor asupra celor trei dimensiuni ale 
trilemei. Acest impact este perceput 
diferit în funcție de dimensiunea ana-
lizată. Infl uențele sunt, cu certitudi-
ne, favorabile asupra sustenabilității 
mediului, dar creează incertitudini în 
domeniul securității energetice. Se 
are în vedere faptul că măsurile de 
creștere a securității trebuie imple-
mentate înainte de aplicarea noilor 
tehnologii, însă efectele lor favora-
bile vor apărea după aceea. Rezol-
varea acestor incertitudini este mai 
facilă în țările cu structuri de piață 
consolidate. Analizele efectuate au 
arătat că promovarea cu succes a 
unor măsuri care să asigure dezvol-
tarea sustenabilă (și a tehnologii-
lor-suport aferente) trebuie prece-

date de realizarea unor structuri de 
piață corespunzatoare.

Deși în numeroase țări au fost 
dezvoltate și integrate politici de 
promovare a surselor curate de 
energie, în ultimii 45 de ani, pon-
derea combustibililor fosili a scăzut 
cu doar 5% (de la 86% în 1970 la 
81% în 2014). Conform scenariilor 
de dezvoltare ale CME, această scă-
dere sa va accentua în viitor, urmând 
ca în 2060 această pondere să fi e de 
70% în scenariul Hard Rock, de 63% 
în scenariul Modern Jazz și de 50% 
în scenariul Simfoniei Neterminate. 

Pentru a asigura creșterea co-
respunzătoare a energiei produse în 
surse curate, este vital să înțelegem 
corect caracteristicile etapei actuale 
pentru fi ecare sursa în parte pentru 
o planifi care bine informată a tran-
ziției. 

Există în prezent numeroase 
incertitudini asupra noilor tehnolo-
gii (Internet of Things Blockchain, 
Data AI, stocarea energiei electrice, 
transportul inovativ etc). Va fi  însă 
provocator (și incitant) de urmărit 
cum acestea vor tranforma cele trei 
dimensiuni ale trilemei  energiei și 
vor contribui la identifi carea soluției 
de viitor.

Peisajul global al energiei este 
caracterizat tot mai mult de decar-
bonare, digitalizare și descentraliza-
re. Promovarea surselor regenera-
bile de energie reprezintă acțiunea 
prioritară, cu impact ridicat și cu un 
grad de incertitudine tot mai redus. 
Ea favorizează dezvoltarea noilor 
tehnologii și este favorizată de im-
plementarea acestora. Se înregis-
trează o reducere puternică a prețu-
lui energiei din surse regenerabile. 

În 2018, CME a inaugurat World 
Issues Monitor Tool, o platformă 
digitală concepută pentru a aduna 
într-un singur loc date, informații, 
opinii, hărți etc. privind principalele 
probleme energetice la nivel global, 
regional și local și a evoluției lor în 
timp. 

Politici energeticePolitici energetice
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Dezvoltarea unui program nu-
clear național și construirea unei 
centrale nuclearoelectrice presupu-
ne dezvoltarea și menținerea unei 
infrastructuri naționale corespunză-
tore, inclusiv asigurarea unui mediu 
economic propice, capabil să susți-
nă proiectul centralei nuclearoelec-
trice și funcționarea sa ulterioară pe 
o perioadă de cel puțin 50 de ani.

În momentul adoptării decizi-
ei de construire a primei unități în 
cadrul centralei nuclearoelectrice de 
la Cernavodă, respectiv la începu-
tul anilor ‘80, România a demarat 
dezvoltarea infrastructurii națio-
nale necesare pentru susținerea 
unui program ambițios de ener-
getică nucleară, care presupunea 
construcția a 10 – 12 unități nu-
clearoelectrice tip CANDU 6, pe 
baza licențelor și a transferului de 
tehnologie achiziționate de statul 
român. Astfel, a fost posibil ca in-
dustria nucleară din România să 
aibă un aport deosebit la fi nali-
zarea Unităților 1 și 2 de la CNE 
Cernavodă, concretizat în servicii 
de proiectare-cercetare, livrarea 
de echipamente mecanice, elec-
trice și de automatizare pentru 
partea nucleară și clasică, pre-
cum și executarea lucrărilor de 
construcții-montaj și participarea 
la realizarea probelor de punere 
în funcțiune.

În prezent, în lipsa unor noi pro-
iecte de aceeași anvergură, indus-
tria și-a redimensionat contribuția la 
livrarea de bunuri și servicii necesa-
re operării și intreținerii celor două 
unități nucleare sau s-a îndreptat 
spre alte domenii, inclusiv pe piețe-
le externe.

Chiar și în aceste condiții, stu-
diile ROMATOM din anul 2013 și din 
acest an, au pus în evidență faptul 
că un număr semnifi cativ de agenți 
economici din domeniul construcției 
de mașini și industriei electroteh-

nice, cât și din cel al serviciilor de 
construcții-montaj, inginerie și cer-
cetare mai au încă disponibilitatea 
și capacitatea de a participa la fi na-
lizarea Unităților 3 și 4 de la CNE 
Cernavodă („Proiectul“ ).

Pe baza concluziilor prezentului 
studiu se estimează că participarea 
potențială a industriei nucleare ro-
mânești la fi nalizarea Proiectului 
poate fi  evaluată la cca 1,0 – 1,6 
miliarde Euro, adică între 25 și 
40% din valoarea totală a contrac-
tului de Inginerie, Procurare, Con-
strucție și Punere în funcțiune, dar 

în niciun caz mai puțin de 25%.
De asemenea, studiul identifi că 

faptul că numărul actual de locuri 
de muncă din domeniul industriei 
orizontale din România care poate 
fi  alocat Proiectului este de cca. 11 
000, la care se pot adăuga încă 8000 
de noi locuri de muncă ce se pot crea 
în condițiile primirii de comenzi/con-
tracte pentru fi nalizarea Proiectului, 
rezultând un număr maxim de 
cca. 19 000 locuri de muncă de-
dicate fi nalizării acestuia, având 
în vedere doar industria direct im-

plicată în execuție, fără furnizorii de 
nivel doi sau trei.

Întrucât fi nalizarea Proiectului 
este un proces care trebuie să ofe-
re încredere tuturor categoriilor de 
participanți (investitori, furnizori de 
tehnologie, de bunuri și servicii, pu-
blicului etc.), Guvernul României – 
în calitate de principal promotor al 
acestui proiect – trebuie să asigure 
această încredere prin conti-
nuarea suportului și sprijinului 
acordat programului românesc 
de energetică nucleară și in-
dustriei orizontale aferente, cu 

deplină respectare a legislației na-
ționale și europene privind regulile 
pieței și libera concurență.

De aceea, Forumul Atomic Ro-
mân – ROMATOM, asociație repre-
zentativă a industriei nucleare din 
România și membră a Forumului 
Atomic European – FORATOM, con-
sideră necesară dezvoltarea unei 
Strategii industriale, care să 
identifi ce măsurile în care Statul 
poate securiza participarea și întă-
rirea rolului industriei orizontale na-
ționale în cadrul Proiectului, într-un 

Politici energeticePolitici energetice
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context integrat al întregii industrii 
energetice, având drept scop fi nal 
reducerea costurilor de investiție ale 
Proiectului, dar cu efecte multiple 
asupra industriei în general și rein-
dustrializării României, identifi când 
urmatoarele direcții:

– Susținerea sectorului de cer-
cetare–dezvoltare aplicată, în 
parteneriat cu industria pentru dez-
voltarea tehnologiilor industriale 
implicate în programul nuclear, pre-
cum și a investițiilor în educația teh-
nică și digitală, inovație având drept 
scop fi nal reducerea costurilor 
de investiție ale Proiectului, 
dar și a dezvoltărilor tehnologiilor 
nucleare avansate de producere a 
energiei electrice;

– D e z v o l t a -
rea programelor 
dedicate pentru 
educație, prin in-
vestiții în educația 
tehnică și digitală, 
consolidarea sis-
temului de învă-
țământ tehnic și 
de recalifi care la 
cerințele de as-
tăzi ale industriei, 
identifi carea mă-
surilor care să permită atragerea 
și pregătirea forței de muncă, încu-
rajând pregătirea la locul de muncă 
ulterior absolvirii, într-un efort de 
reținere a forței de muncă califi -
cate, precum și de creștere a com-
petitivității industriei naționale;

– Infrastructura: susține-
rea investițiilor în infrastructura de 
transport, inclusiv încurajând dez-
voltarea autoturismelor electrice 
sau cu hidrogen, în locuințe, prin 
convertirea consumului de combus-
tibili clasici cu electricitate, precum 
și în infrastructura IT;

– Mediul de afaceri: crearea 
de parteneriate Guvern–industrie 
dedicate creșterii productivității, 
facilitării fi nanțărilor pentru aces-
te activități, precum și orientarea 
investitorilor către piața internă 
prin măsuri de stimulare a uti-
lizării oportunităților locale, vi-
zând fructifi carea potențialului teh-
nic și productiv al pieței locale, în 
condiții concurențiale;

– Localități: încurajarea și sus-
ținerea strategiilor locale, promova-
rea capabilităților locale, inclusiv a 
celor din zone defavorizate, fonduri 

de dezvoltare a interconectării între 
localități.

Considerăm că Statul Român 
are un interes direct de a promo-
va participarea industriei autoh-
tone în acest Proiect, urmărind ca 
resursele fi nanciare importante ce 
vor fi  atrase pentru realizarea Pro-
iectului să fi e direcționate în cât mai 
mare măsură către economia națio-
nală contribuind direct la creșterea 
economică, reindustrializare, ocu-
parea forței de muncă și aducerea 
de venituri suplimentare la bugetul 
de stat.

Suntem convinși că asociațiile 
industriale și cele profesionale, din 
industria energetică pot fi  parteneri 

de încredere ai 
Statului în reali-
zarea unei aseme-
nea abordări stra-
tegice.

Referindu-ne 
în mod expres la 
Proiectul Unităților 
3 și 4 de la Cerna-
vodă și suportul 
pe care trebuie 
să-l acorde sta-
tul român, acesta 
trebuie să se ba-

zeze în principal pe identifi carea 
modelelor, surselor fi nanciare și 
mecanismelor specifi ce necesa-
re asigurării fi nanțării Proiectu-
lui, dar și pe menținerea și dezvol-
tarea industriei orizontale aferente, 
în deplină conformitate cu preve-
derile legislației în vigoare privind 
datoria publică, respectiv OUG nr. 
64/2007 actualizată și în conformi-
tate cu prevederile Comunicării CE
cu privire la aplicarea art. 87 și 88 
din Tratatul CE privind ajutoarele de 
stat sub formă de garanții:

• Inițierea unui lobby inteli-
gent la nivelul instituțiilor euro-
pene pentru promovarea abor-
dărilor de atragere a surselor de 
fi nanțare, inclusiv în cadrul pieței 
de energie electrică, prin interme-
diul căruia să se implementeze mari 
proiecte de investiții în domeniul 
energetic nuclear și clasic;

• Identifi carea disponibilită-
ții EURATOM pentru a participa la 
co-fi nanțarea Proiectului, prezență 
care ar da o mai mare încredere in-
vestitorilor și fi nanțatorilor, pe mo-
delul ultilizat la fi nanțarea Unității 2 
de la CNE Cernavodă;

• Facilitarea accesului la fon-
duri naționale și internaționale 
pentru fi rmele românești, fonduri 
necesare retehnologizării și moder-
nizării industriei, cu impact general 
în economie, excedând domeniul 
nuclear.

Exemplele marilor proiec-
te nucleare din Europa – cum ar 
fi  Hinkley Point C din Regatul Unit, 
Fennovoima din Finlanda și Paks II
din Ungaria arată că procedând cu 
determinare și cu argumente solide, 
angajamentele și măsurile luate la 
nivel guvernamental au condus la 
evitarea distorsionării pieței ener-
giei electrice prin fi nanțarea acestor 
proiecte sub incidența regulilor eu-
ropene privind ajutorul de stat.

Forumul Atomic Român – RO-
MATOM consideră că participarea in-
dustriei nucleare românești la fi nali-
zarea Proiectului va însemna, în pri-
mul rând, punerea în valoare a in-
vestițiilor realizate în trecut în baza 
unui know-how importat, precum și 
a dotărilor și a spațiilor de producție 
destinate fabricării de componente 
și echipamente pentru unități nu-
clearoelectrice de tip CANDU 6, fără 
a mai avea în vedere valorifi carea 
investiției făcute în fabricarea apei 
grele și a structurilor existente pe 
amplasamentul Proiectului, estima-
te la cca. 1 miliard de euro.

Realizarea acestui Proiect are 
toate șansele de a produce o revi-
gorare a investițiilor directe în fi rme-
le românești interesate să participe 
la fi nalizarea lui, prin modernizarea 
și/sau înnoirea echipamentelor de 
producție, inclusiv angajarea și for-
marea de noi specialiști în domeniul 
energeticii nucleare și fabricației de 
echipamente. Astfel, se creează po-
sibilitatea menținerii și dezvoltării 
unei industrii orizontale puterni-
ce, preocupare pe care o au și alte 
state membre ale Uniunii Europene, 
excedând în fi nal domeniul energiei 
nucleare, o garanție de securitate 
națională și de reconectare a unei 
părți importante a industriei naționa-
le la domeniul de vârf al producției 
de echipamente și livrării de servicii 
destinate centralelor nuclearoelec-
trice, ceea ce va conduce la ridica-
rea și consolidarea nivelului tehnic 
al industriei românești, parte a unei 
politici naționale de reindustrializa-
re, contribuind totodată la creșterea 
competitivității pe piețele externe. 

Politici energeticePolitici energetice
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 Dr Christoph Frei, Secretary 
General of the World Energy 
Council discusses the impact of dig-
italisation on the future of the ener-
gy system and argues that electrici-
ty is the new oil.

The one thing above everything 
else that is keeping energy leaders 
awake at night is the impact of digi-
talisation on the future of the energy 
system. The reality is that the way we 
produce and use energy is changing 
in all parts of the world. This is not 
only a challenge for developed econ-
omies who are struggling to come to 
terms with integrating new approach-
es into the existing infrastructure. 
Industry leaders and policymakers 
across the globe are considering the 
impact of innovation with a mixture 
of excitement and unease.

The energy world is undergoing 
a grand transition, driven by a com-
bination of factors including the fast-
paced development of new technol-
ogies, an unstoppable digital revo-
lution, global environmental chal-
lenges, as well as changing growth 
and demographic patterns. Over the 
coming years, this energy transition 
will impact operating models and the 
economic foundation of both nation 
states and businesses, leading to a 
rebalancing across sectors and re-
gions with knock-on eff ects on the 
wider global economy.

As part of the new realities, the 
focus has shifted from the question 
of whether oil supply will peak to 
the discussion when energy demand 
will peak; how much stranded fos-
sil resources we have as a result of 
a limited carbon budget; how new 
climate and cyber risks redefi ne re-
silience thinking; how new business 
models and digitalisation defi ne 
momentum on a path of innovation 
which changes the way we produce 
and use energy in the industrialised 
and developing world; and how the 
resulting transformation drives new 
realities and priorities in global ener-
gy governance.

We will see a deepening of the 
electrifi cation of fi nal demand, with 
electricity rapidly becoming the ‘new 
oil’. From analysis within our 2016 

World Energy Scenarios report, we 
expect electricity demand to double 
from 24,000 terawatt-hour (TWh) in 
2014 and double in 2060, or from 
18% of fi nal demand in 2014 to 29% 
in 2060. Advances in electric storage 
and renew-
able energy, 
both empow-
ered by digi-
tal capabilities 
are key areas 
that dictate 
the pace and 
the scale of 
the energy 
transition.

The dra-
matic increase 
of renewable 
energy capacity across the globe, 
notably for wind and solar PV, will 
continue and further advance the 
role of renewable energy in the 
global energy mix. We expect solar 
& wind to rise from 4% in 2016 to 
between 21 and 42%in 2060. Ener-
gy leaders clearly believe that tech-
nology innovation, unleashed by ef-
fective trade and guided by coordi-
nated climate action, is the key to a 
decarbonised energy future.

Natural gas is the only fossil fuel 
for which we see no demand peak in 
the next decades. However, there is 
a cloud of uncertainty hanging over 
the golden age of gas with great 
variance in plausible future demand 
dynamics according to our scenarios 
work. Gas provided for 22% of elec-
tricity supply in 2014. This moves to 
anything between 17 and 32% by 
2060, which corresponds to an ab-
solute increase of between 300 to 
1500 billion cubic metres (bcm). A 
strong move to Asia is a trend but 
the question is at which point will 
heavy dependence on imported gas 
be perceived as a risk?

The electricity system is going 
through deep change. We will see 
a greater diversity in types of ac-
tors and business models, enhanced 
system response capability through 
digitalisation and more decentralisa-
tion and direct interactions between 
prosumers and devices enabled 

through technologies such as block-
chain.

The combination of digitalisation, 
decentralisation and new technolo-
gies will drive new business models, 
change the way we think about sup-

ply-demand interaction 
and challenge our cur-
rent thinking on issues 
such as national tax and 
regulatory sovereignty, 
privacy, price solidarity 
or cybersecurity.

Decentralised en-
ergy systems may not 
always be the preferred 
option for governments 
and certainly not for 
traditional energy util-
ities initially; govern-

ments and energy monopolies may 
lose control and others gain from the 
decentralisation of energy. Provid-
ed regulations and regulators allow 
the transition to happen, decentral-
isation can empower local commu-
nities, organisations and individual 
consumers, particularly when ener-
gy consumers also produce energy 
– for example, through the wind and 
solar installations that they own.

The new energy world is one of 
more players, diff erent rules and 
new markets. The way the energy 
sector has developed over the past 
100 years is about to change signifi -
cantly and we need to be ready with 
agile thinking, fl exible investments 
and dynamic policy frameworks to 
respond to this grand transition. 
What are great opportunities for 
some represent new risks for others.

Learning from other industry 
transformation cycles, the ener-
gy digital transformation will go 
through the same disruptive journey 
making the status quo not an option 
any more.

In such a context of technology 
democratisation and a changing en-
ergy system, we must re-think the 
role of the state and of companies 
in ensuring access to secure, aff ord-
able and environmentally sustain-
able energy.

This article fi rst appeared in 
Open Access Government. 
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*) Preluare din www.worldenergy.org
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Transformative disruption with-
in the energy system from energy 
blockchain is only achievable if there 
are new regulatory frameworks and 
a willingness for consumers to en-
gage, fi nds a new paper presented 
at World Energy Week in Milan last 
October.

Through a series of 39 
interviews with key global 
leaders across the energy 
sector, regulators and think 
tanks actively engaged in 
the blockc hain space, the 
2018 World Energy Block-
chain Insights Brief, devel-
oped in partnership with 
PwC, posed two key ques-
tions: How far along is 
blockchain technology and 
is regulation an impedi-
ment to its progress?

Interviewees agreed 
that while blockchain has 
spurred great eff orts in the 
innovation space from a 
wide number of organisa-
tions in the energy sector, 
much has yet to be done to 
ascertain the eff ectiveness 
of the technology and its 
full economic and techno-
logical potential.

The brief shows there appears 
to be a broad consensus that how-
ever successful blockchain applica-
tions will be in the future, Innova-
tive technology such as blockchain 
is accelerating the transition from 
energy as a commodity to a service 
and is fuelling a re-evaluation of the 
energy value chain.

Angela Wilkinson, Senior Di-
rector, Scenarios and Business 
Insights commented: “Energy 
blockchain is hailed by many 
as a game changer that will en-
tirely transform the energy val-
ue chain, support new business 
models and stimulate a shift 
from consumers to prosumers. 

The open question we fi nd is: 
can it revolutionise the way res-
idential consumers receive and 
consume energy without a re-
structuring of today’s regulato-
ry framework and without large 
scale consumer engagement?”

From the interviews conducted, 
two challenges appear prominent 
in inhibiting full adoption of block-
chain within the energy sector: reg-
ulation and customer engagement. 
The majority of interviewees agreed 
that market participants need to 
design a new energy blockchain- 
enabled market before regulators 
could intervene.

Additional key fi ndings and 
recommendations include:
• A fully scaled P2P market is 
dependent on residential cus-
tomers becoming prosumers
• 85% of the interviewees 
agreed that blockchain has not 
yet attained commercial impact
• Blockchain technology is not an 

essential requisite for decentralisa-
tion and democratisation of energy
• Regulators must clearly state their 
philosophy and long-term vision
• Regulators need to defi ne pol-
icies that do not constrain 
new business models enabling 
transactive energy systems
• Regulators need to defi ne how 
DSOs and TSOs will collaborate in 
the future

Jeroen van Hoof, PwC Global 
Power & Utilities Leader points: 
” The further role of regulation 
with regards to blockchain ap-
plications in energy sector re-
mains unclear. Certain degree 
of regulation, particularly in 
P2P, is warranted and should 
provide balance between inno-
vation and customer protection. 
The big question remains open – 
at what point regulation should 
be updated to allow the full po-
tential of blockchain technology 
to transform the electricity grid. 
Regulators, for their part, are 
by-and-large of a mind that reg-
ulation should wait until block-
chain technology reaches matu-
rity.”

In the near term without ad-
dressing the two obstacles of cus-
tomer engagement and regulatory 
reform, a full transformation may 
not be feasible.

Further discussions on block-
chain as an enabler for a successful 
energy transition will take place at 
an exclusive Innovation Forum host-
ed by Shell on 27 November, Lon-
don. The Forum will enable leaders 
interviewed for the ‘Blockchain Inno-
vations Insights brief: Anthology of 
Interviews’ to connect directly and 
explore the viability and challenges 
of Blockchain with each other.

You can download the full report 
accessing this link: https://www.
worldenergy.org/publications/2018/
blockchain-insights-brief/ 

BLOCKCHAIN IN ENERGY: 
EVOLUTION OR REVOLUTION?*

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ

*) Preluare din www.worldenergy.org
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Centenarul Marii Uniri ne-a in-
spirat să valorifi căm oportunitatea 
de a organiza această manifestare, 
destinată, în principal, invitării unor 
remarcabile personalități care și-au 
dedicat viața realizării marilor pro-
iecte care au pus România pe har-
ta țărilor cu o industrie puternică, 
diversifi cată, fapt care a contribuit 

semnifi cativ la progresul societății 
românești. Această ocazie unică a 
fost valorifi cată de către Ministerul 
Economiei, în parteneriat cu Comi-
tetul Național Român al Consiliului 
Mondial al Energiei, cu Universita-
tea Politehnica din București (UPB 
–  gazdă generoasă a evenimentului 
care a avut loc în zilele de 14 și 15 
noiembrie 2018 în Amfi teatrul Radu 
Voinea – AN010 și, respectiv, în ho-
lul de la parterul clădirii rectoratului, 
unde au expus în 25 de standuri re-
alizările lor tot atâtea forme private 
și de stat). 

Acești mari ziditori-ctitori sunt 
încă în viață și pot fi  considerați mo-
delatori, repere pentru tânăra ge-
nerație de ingineri, pentru studenții 
universităților tehnice.

Au avut dorința și energia să 
participe următorii: Ioan AVRAM, 
fost ministru al industriei construc-
țiilor de mașini în perioada de boom 
(import masiv de tehnologii, echipa-
mente, utilaje de proveniență occi-
dentală) 1968 – 1979; acad. Florin 
Teodor TĂNĂSESCU, fost director 

general al ICPE București (cercetare 
și proiectare pentru industria elec-
trotehnică) și fost vicepreședinte al 
CNST; dr. ing. Constantin MĂNESCU, 
fost director general al șantierului și 
apoi al hidrocentralei Porțile de Fier, 
ulterior ministru al energiei; general 
(r) Iosif RUS, care a condus proiec-
tul de realizare a primului avion de 

luptă românesc IAR 93, în deceniul 
al șaptelea (în 1974 a avut loc pri-
mul zbor, înaintea „fratelui” iugos-
lav); Emanoil BABICI, fost director 
general al IMGB, care a răspuns de 
asimilarea fabricației echipamente-
lor și utilajelor necesare industriei 
energetice (turbine hidraulice și pe 
abur, cazane de ardere – licență 
germană Babcock, utilaje chimice, 
motoare navale, echipamente de iri-
gații etc. Și în prezent dinamicul și 
valorosul inginer, Emanuel BABICI, 
activează în sectorul industrial: 
producție de energie electrică din 
surse regenerabile, echipamente 
la Comelf Bistrița, piese turnate 
(prin preluarea fostei turnătorii a 
faimoaselor uzine Progresul din 
Brăila) etc.

A fost prezent academicianul 
Nicolae ZAMFIR, celebru pentru 
realizările sale extraordinare la 
Institutul de Fizică Nucleară Ho-
ria Hulubei, mai ales ca șef al 
proiectului gigantic de construc-
ție a ELI, cel mai puternic până în 
prezent din Europa și din lume. 

Puțini stiu că marele fi zician Zamfi r 
a lucrat în echipa recent laureatului 
premiului Nobel pentru fi zică, fran-
cezul Gerard Mourou, care l-a aju-
tat semnifi cativ în lupta sa pentru 
atragerea investiției în România, pe 
platforma Măgurele.

Doar specialiștii de vârf știu în 
acest moment că deschiderea în fi zi-

ca nucleară și a laserilor, după 
intrarea în funcțiune a laseru-
lui de la Măgurele, este enor-
mă, imposibil de evaluat azi.

Academia de Științe Teh-
nice a sprijinit puternic eve-
nimentul prin prezența dlui 
acad. Viorel BĂDESCU, dlui 
acad. Valeriu JINESCU, se-
cretar general al ASTR, pre-
cum și prin participarea dlui. 
prof. dr. ing. Florin Teodor 
TĂNĂSESCU, vicepreședin-
tele ASTR. De asemenea, a 
fost prezent dl. prof Nicu-
lae Napoleon ANTONESCU, 

rector onorifi c al Universității Pe-
trol-Gaze din Ploiești. Celebrul acad. 
Marius PECULEA a fost împiedicat 
de necazurile vârstei înaintate să 
vină, dar a avut generozitatea să-l 
delege pe dl. Florin Teodor Tănăses-
cu să prezinte un grandios proiect: 
complexul industrial de producere a 
apei grele în România.

Am putut să-i cinstim pe cei 
prezenți cu o medalie aniversară 
„100 de ani de industrie în România 
1918 – 2018” realizată în premieră 

SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC ANIVERSAR 
„1918 – 2018: 100 DE ANI DE INDUSTRIE 
ÎN ROMÂNIA”
Gheorghe Olteanu, consilier al ministrului Economiei 
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națională, în relief, cu ajutorul teh-
nologiei 3D.

Tinerii studenți prezenți în am-
fi teatru, în calitate de doctoranzi, 
masteranzi, cercetători au avut 
ocazia unică să-i vadă, să-i audă pe 
acești mari patrioți și străluciți ingi-
neri și manageri, au putut realiza că 
avem repere, avem exemple de ur-
mat. Cu siguranță că în multe min-
ți tinere a încolțit ideea că se poa-

te face carieră strălucită în acestă 
țară, urmând exemplul marilor îna-
intași pe care nu i-au împiedicat lip-
surile, greutățile, ce păreau uneori 
de insurmontat și au realizat ceea 
ce trebuia.

Entuziasmul cu care a fost primi-
tă inițiativa noastră în mediul univer-
sitar a depășit așteptările noastre. 
Doamna Ecaterina ANDRONESCU, 
președintele Senatului UPB (în ziua 

deschiderii evenimentului fusese 
deja desemnată ministru al Educați-
ei Naționale), domnul rector Mihnea 
COSTOIU, domnul prorector Tudor 
PRISECARU, un grup de 14 decani, 
prodecani, profesori universitari, ne-
au ajutat efectiv și au apreciat că o 
astfel de abordare poate contribui la 
luarea deciziei de a nu părăsi țara de 
către tinerii absolvenți. 

(Va urma)

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME

CNR – CME, REALIZARE A PRIMULUI CENTENAR 
DE LA MAREA UNIRE
Victor Vernescu, consilier al CNR – CME  

Vom începe acest material cu 
câteva date istorice de stringentă 
necesitate pentru a se înțelege con-
textul general al anilor de acum un 
veac în care și-a făcu t apariția Aso-
ciația noastră, poate cea mai veche 
organizație neguvernamentală din 
România, cu activitate neîntreruptă.

Într-o epocă a imperiilor mul-
tinaționale conduse în mod nede-
mocratic de către niște aristocrații 
militariste, terorismul, ca ultimă 
metodă de opoziție la refuzul de ac-
ceptare a aspirațiilor naționale ale 
popoarelor înglobate, era o realitate 
omniprezentă pe continent la înce-
put de secol douăzeci.

La începutul secolului, Europa 
și lumea erau dominate și stăpânite 
de imperii autocrate transformând 
popoarele și națiunile în servi îm-
părțiți în clase stratifi cate pe criterii 
arbitrare și ilogice.

Să ne amintim că, în 1908, Im-
periul Habsburgic anexează Bos-
nia-Herțegovina, fără o reacție ho-

tărâtă din partea Imperiului Țarist, 
care se autodeclarase apărător al 
slavilor de la sud. Și asta pentru 
că atât Rusia, cât și aliații ei (Fran-
ța îndeosebi), nu doreau un război 
cu Austria și Germania. (Atenție! 
În ce mă priveșete, mă tem că și 
acum, la o sută și ceva de ani dis-
tanță, lecția istoriei s-a uitat!!!). În 
atmosfera generală de nemulțumire 
a popoarelor închistate în adevăra-
te constrângeri imperiale, la 28 iu-
nie 1914, Franz Ferdinand, arhiduce 
al Austriei și moștenitor al tronu-
lui Austro-Ungariei, a fost asasinat 
la Sarajevo de Gavrilo Princip, un 
student sârb bosniac. Acesta făcea 
parte dintr-un grup de cincispreze-
ce complici, susținuți de Mâna Nea-
gră, o societate secretă fondată de 
naționaliști pro-sârbi cu legături în 
armata Serbiei, stat care era victi-
ma unor încercări brutale ale Aus-
tro-Ungariei de a-l controla prin tra-
tate comerciale și piedici la exportu-
rile sârbești.

Imperiul Habsburgic era o per-
manentă și predilectă țintă a tero-
rismului naționalist: spre exemplu, 
un român basarabean, Ilie Cătărău, 
a trimis prin poștă vicarului recent 
înfi ințatei Episcopii Greco-Catolice 
din Hajdudorog, în februarie 1914, 
o bombă cu ceas, care l-a omorât. 
Ceva timp înainte, în iunie 1912, un 
elev croat a tras un foc de armă con-
tra guvernatorului Croației. La rândul 
său, soția împăratului Franz Joseph, 
împărăteasa Elisabeta, a fost înjun-
ghiată mortal în 1898, de un anarhist 
italian, în timp ce voia să se îmbarce 
pe o navă la Geneva. Doar 10 ani mai 
târziu, în 1908, un student ucrainean 
l-a asasinat pe guvernatorul Galiției 
austriece, anume pe contele Potocki. 
Un american de origine croată, năs-
cut în Wisconsin, care a tras și el cu 
pistolul contra unui alt înalt funcționar 
austro-ungar, răspundea la întreba-
rea judecătorului dacă e justifi cat să 
omori oameni, că „în acest caz este 
justifi cat, asta fi ind opinia generală în 
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America“, lucru care confi rma credin-
ța lui că de acord cu el sunt jumătate 
de milion de croați americani, care ar 
fi  considerat atacul contra vieții dem-
nitarilor ca fi ind singura lor armă.

La Sarajevo au avut loc rebeli-
uni în urma decesului arhiducelui. 
Acest asasinat a fost considerat mo-
tivul direct pentru izbucnirea Primu-
lui Război Mondial. Cauzele reale ale 
războiului merg însă mai în urmă, 
în rețeaua complexă a alianțelor și 
contrabalansărilor care s-au dezvol-
tat între diferite puteri europene în 
urma înfrângerii Franței și a formă-
rii statului german sub conducerea 
lui Otto von Bismarck în 1871. Dar 
cauzele reale reprezintă o problemă 
mult mai complicată. Mulți factori 
politici au condus spre război. Cei 
mai importanți pot fi  considerați: șo-
vinismul, disputele anterioare nere-
zolvate, sistemul de alianțe, guver-
narea fragmentară, întârzieri și neîn-
țelegeri în comunicația diplomatică, 
cursa înarmărilor și multe altele.

Cauza principală a primului 
război mondial a fost, fără tăgadă, 
refuzul imperiilor de a acorda po-
pulațiilor lor dreptul la auto-deter-
minare. De aici, butoiul de pulbere 
ce nu-și aștepta decât scânteia care 
să aprindă fi tilul. Bunăoară, la fel 
cum românii transilvăneni afl ați sub 
opresiunea austo-ungară priveau 
cu speranță de ajutor spre românii 
deja liberi din regatul României, tot 
așa și sârbii din Bosnia, și din restul 
imperiului Austro-Ungar, priveau cu 
speranță spre frații lor din regatul 
independent al Serbiei.

Există o versiune ofi cială care pla-
sează întreaga responsabilitate a ini-
țierii confl agrației asupra Germaniei 
și aliaților săi bazată pe ideea că răz-
boiul a început când Austro-Ungaria a 
invadat Serbia, că mai apoi Germania 
a invadat Belgia și Luxemburg-ul fără 
a fi  fost în vreun fel anume provo-
cată, consfi nțând ideea că Rusia, 
Franța și Marea Britanie nu au făcut 
altceva decât să reacționeze într-un 
mod legitim asupra agresiunii Pute-
rilor Centrale.

Pe fondul voinței nemăsurate 
a popoarelor de autodeterminare, 
croirea alianțelor și militarismul au 
condus, așadar, la dezvoltarea ne-
oimperialismului, veșnic generator 
de confl icte militare.

Până în 1914, Europa era divi-
zată în două tabere. Pe de o par-

te exista Tripla Alianță formată din 
Germania, Italia și Austro-Unga-
ria, iar de cealaltă parte era An-
tanta formată din Marea Britanie, 
Franța și Rusia. Anumite probleme 
specifi ce au ajutat la rândul lor la 
creșterea suspiciunilor în întreaga 
Europă. Prima astfel de problemă a 
fost teama Germaniei față de imen-
sitatea Imperiului Britanic.

Până în 1900, Marea Britanie de-
ținea un sfert din lume, prin sistemul 
ei colonial. La rândul său, Germania 

credea cu tărie că un semn al unei 
mari puteri era o posesie de colo-
nii peste hotare. În acest sens, Ger-
mania a colonizat teritorii în sudul 
Africii, pe care nimeni nu le dorea cu 
adevărat din moment ce erau doar 
un pustiu inutil. Prin această acțiu-
ne, însă, Germania a reușit să cre-
eze multă furie la Londra, deoarece 
noile teritorii se afl au foarte aproape 
de Africa de Sud și de rezervele sale 
uriașe de aur și de diamante.

O altă problemă care a cauzat 
multă fricțiune între Marea Britanie 
și Germania a fost dorința Germani-
ei de a-și crește dimensiunea pro-
priei fl ote. Toate acestea au condus, 
inevitabil, la concluzia necesității 
unui spațiu vital, noii „tigri“ euro-
peni simțindu-se sufocați în propri-
ile lor areale naționale (imperiale). 
Pentru aprinderea vâlvătăii era ne-
voie, așadar, doar de un singur inci-

dent pentru a declanșa un potențial 
dezastru. Acest incident a avut loc 
la Sarajevo în iulie 1914 odată cu 
asasinarea lui Franz Ferdinand.

Și, într-adevăr, consecințele 
materiale și umane au fost, la în-
cheierea socotelilor, dezastruoase, 
astfel că marele benefi ciu, destruc-
turarea marilor imperii și crearea 
condițiilor de autodeterminare a po-
poarelor care a condus la rescrierea 
logică a hărții Europei și a lumii, a 
fost umbrit de nevoia refacerii pro-
priilor economii și repunerea vieții 
pe făgașul de reconstrucție în con-
diții de pace.

În aceste momente critice apar 
marile spirite care știu și pot să 
mobilizeze spre unitate, omenie și 
creație. Unul dintre aceste spirite a 
fost scoțianul Daniel Nicol Dunlop, 
un specialist vizionar din industria 
electrică britanică. Acesta a avut in-
spirata idee de a organiza o confe-
rință mondială asupra problemelor 
curente și de perspectivă ale ener-
giei, conștient de faptul că energia 
este factorul de bază al oricărei dez-
voltări materiale.

În 1923, Dunlop a inițiat forma-
rea în diferite țări a unor comitete 
naționale de inițiativă care urmau 
să pregătească participarea la o 
Conferință mondială ce a avut loc 
la Londra, în anul 1924 și a reu-
nit 1700 de delegați din 40 de țări, 
între care și România. Întâlnirea a 
avut un succes atât de mare încât 
participanții au hotărât să înfi ințeze 

o organizație permanentă pentru a 
continua dialogul început.

În aceste condiții, în mod logic, 
toate țările care și-au trimis dele-
gați (din partea României domnii 
Constantin Bușilă și Constantin Bu-
deanu) la această adunare s-au con-
stituit în membri constitutivi ai orga-
nizației mondiale în domeniul energi-
ei, în speță CME, al cărui moment de 
naștere devine, astfel, adunarea din 
1924 de la Wembley – Londra.

Ideea mobilizatoare a inițiatoru-
lui, domnul Daniel Nicol Dunlop, a 
fost aceea că specialiștii care, prin 
priceperea lor științifi că și tehnolo-
gică au fost capabili să creeze ar-
mele ce au produs atâtea distrugeri 
în timpul războiului, trebuie să de-
monstreze că sunt capabili ca, în 
vreme de pace, să creeze mijloa-
cele și tehnologiile care să refacă și 
să dezvolte economiile statelor din 

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME

Daniel Nicol Dunlop (1868 – 1935)
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noua confi gurație politică și geogra-
fi că a lumii.

Așadar, Consiliul Mondial al 
Energiei a apărut nu ca un moft sau 
un capriciu al unui om, ci ca o nece-
sitate impusă de viață. O viață care, 

în zbuciumații ani ai primelor dece-
nii ale veacului al douăzecilea, nu 
permitea o coagulare în plan ofi cial, 
statal, în scopul formării unei piețe 
universale de reglementare în pro-
ducerea, furnizarea și în distribuția 
energiei electrice.

Comitetul Național Român al 
Consiliului Mondial al Energiei (CNR 
– CME) poartă pecetea Decretului 
Regal semnat de regele Ferdinand 
al României în anul 1924, la propu-
nerea guvernului Brătianu, în baza 
documentației întocmită de cei doi 
reprezentanți români la adunarea 
de la Londra, ing. Constantin Buși-
lă și prof. ing. Constantin Budeanu 
și a susținerii Ministerului Lucrărilor 
Publice și a Societății de Gaz și Elec-

tricitate din România, societate cu 
reprezentativitate națională.

Comitetul Național Român este 
o organizație cu scop nelucrativ, ne-
guvernamentală, partener strategic 
pentru organizații și fundații din țară 

care activează în domeniile energie 
și mediu.

Membrii CNR – CME sunt com-
panii naționale, societăți comercia-
le, institute de cercetare-dezvoltare 
și de învățământ superior, ONG-uri, 
personalități din domeniul energiei 
și al mediului.

CNR – CME își asumă, ca sfe-
ră de preocupări, acoperirea unei 
game complexe de probleme lega-
te de energie și de protecție a me-
diului, înglobând toate formele de 
energie incluzând cărbunele, petro-
lul, gazele naturale, energia nuclea-
ră, sursele regenerabile.

CNR – CME a funcționat, până 
în 1997 ca structură profesională 
în cadrul departamentului guverna-

mental al energiei, iar din 1997 s-a 
înregistrat ca structură cu personali-
tate juridică, membru direct și con-
stitutiv al CME, cu sediul la Londra, 
față de care cotizează anual. CNR are 
programe proprii de activitate pe plan 
național, activează cu reprezentanți 
proprii la toate programele și grupele 
de programe și de studii ale Consi-
liului Mondial și organizează bianu-
al Forumul Regional al Energiei. Are 
structură organizatorică proprie și un 
sistem de colaborare și parteneriat cu 
organizații, fundații și unități de învă-
țământ superior din domeniile ener-
gie și protecția mediului. Și-a creat 
propriile sisteme de comunicare și de 
publicații și a dezvoltat un sistem de 
colaborare și parteneriat cu mai mul-
te entități media de profi l.

CNR – CME este și acum, la 
aproape un veac de existență conti-
nuă, un factor activ, puternic implicat 
în viața și activitatea profesioniștilor 
din energie și din protecția mediului. 

CNR – CME păstrează și între-
ține o strânsă legătură cu unitățile 
din profi lul energetic (producție, 
transport, distribuție și academic) 
din Republica Moldova.

CNR – CME își are sediul social în 
București, Bd. Lacul Tei nr. 1 – 3, sector 
2, cod 020321, tel. 0372.821.475/476, 
website www.cnr-cme.ro, e-mail 
secretariat@cnr-cme.ro. 

Clădirea în care se afl ă sediul CNR – CME
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Organizarea acestui eveniment a 
avut o motivație specifi că în special 
în acest moment critic pentru do-
meniul nuclear din România. Câteva 
elemente sunt listate mai jos:

 Unitățile 1+2 ale CNE Cerna-
vodă au atins maturitatea exploată-
rii în condiții de maximă siguranță, 
urmând ca în 2023 Unitatea 1 să re-
alizeze retubarea; 

 Funcționarea în condiții de si-
guranță a Unităților 1+2 şi a reacto-
rului de cercetare TRIGA; extinderea 
duratei de viață a grupurilor 1 şi 2 la 
durate mărite aprobate de CNCAN; 

 Reluarea și fi nalizarea lucrări-
lor de investiție la U 3+4 este o pri-
oritate guvernamentală și necesită 
un efort organizatoric și instituțional 
deosebit, mai ales datorită schim-
bării generațiilor de echipamente 
electrice, automatizări care implică 
reproiectări, calcule, califi cări etc.; 

 Reactoare din generația IV tip 
SMR: ALFRED – eforturi naționale 
de cercetare şi producție; coopera-
re internațională. Necesitatea unor 
consorții naționale şi internaționale 
precum şi a unor surse de fi nanțare 
a inovării la nivelul UE. Transfer de 
cunoștințe și experiență;

 Nuclear Knowledge Manage-
ment: Educația și pregătirea per-
sonalului necesită o nouă abordare 
datorită schimbărilor fi lozofi ei de 
securitate nucleară post Fukushima. 

În contextul descris mai sus era 
imperios necesara stabilirea unor 
obiective coerente. Exemple de ase-
menea obiective sunt prezentate 
mai jos într-un mod ne-exhaustiv:

 Defi nirea noilor direcții de cer-
cetare necesare îmbunătățirii sigu-
ranței în exploatare a unităților 1+2; 

 Actualizarea standardelor și 
procedurilor folosite pentru îmbună-
tățirea performanțelor de exploatare 
post Fukushima în condiții mai bune 
de protejare a mediului, cu efi cientă 
economică sporită; 

 Actualizarea opțiunilor nuclea-
re din strategia energetică a Româ-
niei; 

 Planul de perspectivă al SEN; 
 Continuarea colaborării cu ță-

rile membre UE din perspectiva in-
tegrării europene; 

 P rog ramu l 
de perspectivă a 
exploatării uraniu-
lui în România.

 Aceste obiec-
tive au necesitat 
analiza unor teme 
de interes cum 
sunt:

 Stress test 
U1+2 și măsurile 
adoptate; 

 Capabil ita-
tea industriei nucleare din România 
și relansarea economică; 

 Generația 4 de reactoare nu-
cleare și alte tehnologii complemen-
tare;

 Soluții moderne de asigurare 
a răcirii CNE în regimuri de secetă 
extremă; 

 Stadiul pe plan mondial al ge-
nerației IV de reactoare; Studii de 
amplasare CNE nr. 2 în variante de 
centrale pseudovirtuale împreună cu 
CHEAP; Evoluțiile nucleare post-Fu-
kushima; Aportul de securitate nucle-
ară a CNE în sistemul energetic pre-
cum şi legat de schimbările climatice. 

Mesajul de succes al lucrări-
lor conferinței trimis de dl senator 

Șerban Valeca precum și o trecere în 
revistă a stării programului nuclear 
în context național și internațional a 
fost făcută de prof. Ionuț Purica.

În continuare au fost făcute pre-
zentări de către: 

 Dr. ing. Teodor CHIRICĂ, pre-
ședintele FORATOM; 

 Dr. ing. Rodin TRAICU, preșe-
dintele Comisiei Naționale pentru Con-
trolul Activităților Nucleare (CNCAN); 

 Emil MACOVEI, șeful Serviciului 
Tehnic, SN NUCLEARELECTRICA SA; 

 Ing. Ilie TURCU, manager pro-
iect ALFRED, RATEN ICN. 

Domeniul nuclear – furnizor 
de securitate pentru sistemul 
energetic național

Domnul Rodin 
Traicu a prezentat 
ultimele informa-
ții privind lucrările 
Conferinței Ge-
nerale a IAEA, de 
la Viena, asupra 
securității nucle-
are și modul cum 
acestea se refl ectă 
în funcționarea la 
nivel de securitate 
ridicat a sistemului 
nostru energetic.

CNE Cernavodă, performanțe 
şi perspective
Unitățile CNE Cernavodă se situ-

ează printre primele locuri din lume 
în funcționarea sigură și cu factor de 
încărcare mare. Experiența progra-
mului nuclear românesc de peste 60 
de ani neîntrerupt este remarcabilă și 
servește ca exemplu pentru țările care 
își dezvoltă acum programe nucleare.

Capabilitățile industriei 
nucleare din România
Cu toate că unitățile 3 și 4 ale 

CNE Cernavodă sunt încă netermina-
te, industria are capabilități de fabri- 

(Continuare în pag. 18)

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME

CONFERINȚA „CREȘTEREA SECURITĂȚII 
ÎN EXPLOATARE A CENTRALELOR 
NUCLEAROELECTRICE“
SINTEZA EVENIMENTULUI
Prof. univ. dr. ing. Ionuț Purica, consilier al CNR – CME

În data de 4 octombrie 2018, în Amfi teatrul Acad. Martin Bercovici 
de la ISPE a avut loc conferința „Creșterea securității în exploatare a 
centralelor nuclearoelectrice“, organizată de către CNR – CME împre-
ună cu SN Nuclearelectrica SA, cu sprijinul CNCAN și ANDR.

Lucrările conferinței au fost moderate de prof. dr. ing. Ionuț Purica, 
consilier al CNR – CME.

Rodin
Traicu
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(Urmare din pag. 15)
cație de echipamente pentru CNE. 
Este imperativ necesar să se relan-
seze fi nalizarea celor două unități 
precum și dezvoltarea investiției în 
reactorul mic modular tip ALFRED. 
De asemenea capabilitățile indus-
triei noastre se recomandă a fi  fă-
cute cunoscute în țările care con-
struiesc unități nucleare în cadrul 
unor programe extinse de dezvol-
tare a domeniului.

Suportul tehnico-știinţifi c 
în domeniul energeticii 
nucleare din România
S-a pus un accent semnifi ca-

tiv pe activitățile de menținere a 
competențelor tehnice în domeniul 
nuclear și asupra promovării lor în 
vederea obținerii de cola-
borări în străinătate.

Infrastructura unică 
de cercetare-inovare 
în domeniul nuclear 
în sud-estul Europei
Prezentarea activită-

ților ICN Mioveni a rele-
vat plenar existenta unei 
infrastructuri unice, pen-
tru sud-estul Europei, de 
cercetare în domeniul nu-
clear. S-a insistat asupra 
necesității implicării mai 
active în programe inter-
naționale e.g. EURATOM.

Implementarea ALFRED în 
România, pregătirea pentru 
realizarea Generației IV 
de centrale nucleare
Proiectul ALFRED a fost prezen-

tat cu ultimele realizări și s-a anun-
țat în perspectivă alocarea de fi nan-
țare prioritară din partea Guvernu-
lui pentru continuarea acestuia ca 
proiect prioritar. Cu acest proiect ne 
păstrăm poziția avansată între țările 
care dezvoltă proiecte de generația 
a patra de reactoare nucleare.

Educația în domeniul
ingineriei nucleare
Lipsa de continuitate în con-

strucția unităților 3 și 4 de la Cerna-
vodă a condus la păstrarea la nivel 
de master a programului educațio-
nal în domeniul nuclear la UPB. S-a 
subliniat că experiența în domeniu 
trebuie să stea la baza atragerii de 
studenți și din străinătate precum 
și de extindere de colaborări cu țări 

care au programe similar, cum este 
Coreea de Sud.

Inovare şi cercetare suport 
pentru programul nuclear 
național (apă grea, tritiu etc.)
Continuarea activităților de la 

fosta „Uzină G“ din Râmnicu Vâlcea 
și extinderea lor în cadrul ICSI a 
constituit o prezentare a unei alte 
componente a programului nuclear 
cu infl uenta asupra menținerii ca-
pacității de cercetare în aspecte de 
detritiere, apă grea, producere de 
izotopi, etc.

CONCLUZII
Context şi elemente importante: 
 România este una dintre ţările 

care au un ciclu nuclear complet 
începând cu 
minele de 
uraniu, apoi 
fabricarea de 
combust ib i l , 
folosirea lui în 
unitățile Cen-
tralei Nucleare 
de la Cernavo-
dă şi încheind 
cu depozitarea 
şi reutiliza-
rea combus-
tibilului uzat. 
Comportarea 
economică a 
acestui ciclu 

de combustibil nuclear trebuie ana-
lizată integral, nu pe fi ecare com-
ponentă în parte. Activitatea mini-
eră nu este atât de profi tabilă ca 
generarea de energie electrică iar 
reziliența ciclului are puternic de su-
ferit dacă acesta este distrus. 

 Este necesară existența unei 
acțiuni de educare a organelor de 
control (Curtea de Conturi, c orpuri 
de control ale miniștrilor etc.) pen-
tru efectuarea de analize pe întreg 
ciclul. În caz contrar se poate ajunge 
la situații în care costurile de șomaj 
la nivelul minelor să nu fi e acoperite 
de câștigul rezultat din importul de 
minereu la prețuri inițiale mai mici. 
În energetică sunt necesare analize 
integrate pe cicluri de combustibili 
(spre deosebire de alte domenii unde 
sunt considerate companii singulare). 

 Activitățile desfășurate până 
în prezent în domeniul nuclear se 
bazează pe decizii luate la începu-
tul anilor ‹60. Este momentul să 
gândim în mod serios şi responsabil 

deciziile de dezvoltare pentru urmă-
toarele decenii în domeniul nuclear. 
Astfel, industria încă performantă 
pe care o mai avem are nevoie de 
oportunități de implicare ce se pot 
găsi în ţară sau în afara ei. În ambe-
le cazuri guvernul are un rol esenți-
al de sprijin strategic, nu numai la 
nivel de reglementare ci, decisiv, la 
nivel fi nanciar. Este necesară o nouă 
strategie a domeniului nuclear. 

 În ultimii ani, Comisia Euro-
peană pune tot mai intens accentul 
pe inovare în domeniul energetic 
iar ţara noastră are atât experiență 
cât şi dotări performante pentru a 
desfășura şi implementa, în colabo-
rare cu alte ţări membre, programe 
performante de cercetare nucleară. 
Astfel, proiectul ALFRED de reactor 
mic modular cu neutroni rapizi, răcit 
cu Plumb, este unul dinte proiectele 
prioritare pentru România. Acesta 
poate să contribuie şi la reducerea 
cantității de combustibil uzat din 
reactoarele CANDU (care va trebui 
depozitată, cu efecte semnifi cative 
asupra costurilor depozitului fi nal) 
cât şi la crearea de locuri de muncă 
necesare în economia ţării. 

 Programul nuclear implică 
diverse unități de cercetare şi ino-
vare într-un context care trece de 
granițele ţării ajungând chiar la si-
tuații de folosire a tritiului rezultat 
din agentul de răcire al CNE pentru 
noile instalații de fuziune dezvoltate 
în UE cum este ITER. 

 Disponibilitatea personalu-
lui specializat din domeniul nuclear 
este o altă problemă importantă. 
Întârzierea lucrărilor la unitățile 3 
şi 4 de la Cernavodă, asociată cu 
dezvoltarea programelor nucleare 
în alte zone din lume au condus la 
diminuarea numărului de specialiști 
care lucrează în domeniu precum şi 
la scăderea numărului de studenți 
care vor să lucreze în domeniu. 
Dezvoltarea de programe educați-
onale performante asociate cu per-
spective de locuri de muncă ulteri-
oare în centrală şi/sau în industrie 
este o altă activitate prioritară în 
domeniul nuclear care întărește ro-
lul învăţământului universitar. 

*
În fi nal, participanții au sugerat 

să se repete acest tip de conferință, 
chiar în corelație cu SIEN, astfel încât 
mesajul rezultat legat de domeniul 
nuclear să fi e diseminat în diverse 
medii decizionale ale României. 

Ionuț Purica
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Pentru tinerii membri ai Pro-
gramului FEL România, din ca-
drul CNR – CME, luna noiembrie 
a stat sub semnul cunoașterii, 
unității, colaborării, inspirației, 
creativității și succesului.

Luna noiembrie a debutat cu 
participarea lui Andrei Covata-
riu, membru în boardul FEL-100, la 
Workshopul de pregătire a Congre-
sului FEL (Future Energy Leaders) 
care se va organiza în conjuncție 

cu Congresul Consiliului Mondial al 
Energiei, ce va avea loc între 9 și 
12 septembrie 2019, la Abu Dhabi. 
Cea de a 24-a ediție a Congresului 
va reuni peste 10 000 participanți, 
peste 250 vorbitori de marcă, 500 
decidenți economici la cel mai înalt 
nivel, 50 de ministere, 500 de re-
prezentanți ai mediei mondiale. În 
cadrul Congresului, tinerii energeti-
cieni din cadrul comunității FEL-100 
își vor declara viziunea privind viito-
rul energiei la nivel global, sublini-
ind prioritățile și subiectele cheie ce 
se vor analiza în cadrul Summit-ului 
special dedicat tinerei generații de 
energeticieni. 

Reamintim că FEL-100 reprezin-
tă platforma menită să inspire și să 
modeleze potențialii lideri ai secto-
rul energetic de mâine. Programul 
reunește cei mai buni și promiță-
tori tineri prefesioniști din sectorul 

energiei, la nivel global. Programul 
FEL-100 este conceput și coordonat 
de către Consiliul Mondial al Ener-
giei pentru a facilita interacțiunea 
în rândul tinerilor energeticieni, 
extrem de riguros selectați din toa-
tă lumea, și pentru a face posibilă 
colaborarea regională și interna-
țională. Tinerii membri FEL-100 își 
pot astfel împărtăși experiențele, își 
pot îmbunătăți capabilitățile, cunoș-
tințele și aptitudinile într-un mediu 

concentrat pe problemele energe-
tice și pot contribui activ la dialo-
gul Comitetelor Naționale Membre
ale țărilor pe care le reprezintă în 
comunitatea FEL-100, dar și la di-
alogul global, la nivelul Consiliului 
Mondial al Energiei.

Noiembrie a fost și luna în 
care Mihai Toader Pasti, preșe-
dintele FEL România și Claudiu 
Butacu, membru FEL România în 
cadrul CNR-CME și membru FEL-
100 în cadrul Consiliului Mondial 
al Energiei, au reprezentat Româ-
nia la „Competiția Mondială Solar 
Decathlon, Dubai, 2018,“ în cali-
tate de fondatori și coordonatori 
ai EFdeN. Denumită și „Olimpia-
da caselor solare“, competiția s-a 
desfășurat între 14 – 29 noiembrie 
2018. Echipa României a concurat 
alături de alte 14 echipe din 11 
țări, printre care: SUA, Australia, 

Franța, Italia, Olanda și țări din 
Asia și Orientul Mijlociu.

Proiectul casei solare cu care ti-
nerii români au participat la compe-
tiția de la Dubai a fost realizat, pe 
bază de voluntariat, de către stu-
denți de la facultățile de construcții, 
instalații, energetică, arhitectură, 
comunicare. Singuri s-au organizat, 
au lucrat pe proiecte, în echipe in-
terdisciplinare, și, tot singuri, s-au 
zbătut pentru a aduna fondurile ne-

cesare construirii 
casei, transportării 
acesteia în Dubai și 
înapoi acasă, inclu-
siv fondurile aco-
peririi cheltuielior 
lor de transport-ca-
să-masă. Sursele 
de fi nanțare pen-
tru realizarea casei 
„EFdeN Signature“
de către studenții 
români au fost in-
tegral private, obți-
nute din parteneri-
ate cu peste 100 de 
companii comercia-
le, iar proiectul este 
unul 100% educați-

onal și de cercetare. 
Dintre cele 21 de case ce au 

fost califi cate pe baza concursului 
inițial de proiecte, numai 18 echi-
pe au reușit să fi nalizeze casele 
și să ajungă în Dubai și doar 15 
dintre acestea au reușit să treacă 
de inspecțiile preliminare și să in-
tre efectiv în co mpetiție. Timp de 
15 zile, tinerii români au constru-
it casa EfdeN Signature în mijlocul 
deșertului, astfel concepută încât 
să se adapteze condițiilor climatice 
din Dubai. Dorința lor cea mai mare 
a fost ca, în anul Centenarului Ma-
rii Uniri a României, ei să poată uni 
oamenii, iar România să fi e câștigă-
toare la fi nala de la Dubai.

Visul li s-a împlinit pentru 
că echipa tinerilor români s-a 
clasat pe locul IV din lume la 
clasamentul general mondial, 
aducând României cea mai bună 

FEL RomâniaFEL România

CÂND SPERANȚELE DEVIN REALITĂȚI!
ACTIVITATEA FEL ROMANIA- NOIEMBRIE 2018
Prof. Elena Ratcu, consilier al CNR – CME
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performanță istorică în acest 
domeniu. De asemenea, tinerii 
români sunt campioni mondiali 
la proba de „Comunicare“, unde 
au obținut locul I. Au mai obți-
nut două premii II ( probele de 
„Inginerie și Construcție“, „Con-
diții de Confort“) și premiul III 
la proba de „Sustenabilitate“, și 
locul IV la probele : „Funcționa-
litatea casei“,„ Efi cientă Energe-
tică“, „Transport Electric“.

Deși, la fi nele lunii octombrie, 
2018, Mihai Toader Pasti și Clau-

diu Butacu se afl au în Dubai, ei au 
lucrat în paralel – de la distanță – și 
la consolidarea Programului FEL 
România, la actualizarea site-ului și a 
identității FEL România. După întoar-
cerea de la Dubai, au demarat o nouă 
sesiune de recrutări de membri FEL 
România și vor pune accent pe reali-
zarea planului pe anul 2019.

Unul dintre mesajele tineri-
lor FEL România pentru Cente-
narul Marii Uniri a fost acesta:

„Îți dorim, România noastră, 
să ții oamenii aproape, să lupți 

pentru copiii tăi și să faci bine 
pe oriunde mergi. Să ai parte de 
experiențe minunate, naționale 
și internaționale, să poți inspira 
oamenii și să nu-i alungi, să iu-
bești și să nu urăști, să crești și 
să nu te vinzi pe nimic, să res-
pecți ca să fi i respectată!”

Felicitări tinerilor români care 
reprezintă cu succes țara, atât la 
nivel național, cât și la cele mai 
înalte foruri internaționale. Cu tineri 
ca ei, viitorul României se afl ă pe 
mâini bune! 

FEL RomâniaFEL România



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVI, Nr. 197, noiembrie – decembrie 201822

În 1864 s-a adoptat Legea Ca-
merelor de Comerț, iar în ianua-
rie 1868 s-a înfi ințat Camera de 
Comerț și Industrie București. 
Ce reprezintă pentru dumnea-
voastră împlinirea a 150 de ani 
de la înfi ințarea CCIB?

Instituția camerală nu a apărut 
la inițiativa unui legiuitor, ci în urma 
manifestării tot mai pregnante a 
nevoii comercianților și industriași-
lor de a avea un organism propriu 
care să le apere interesele. La fel ca 
acum 150 de ani, rolul nostru este 
de a reprezenta și apăra interesele 
membrilor noștri în fața autorități-
lor, pentru a susține dezvoltarea du-
rabilă a economiei Capitalei. Așadar, 
ne-am născut pentru că era nevoie 
de noi și suntem astăzi aici din ace-
lași motiv. 

Camera bucureșteană, înfi ințată 
în 1868, a fost prima cameră de co-
merț înfi ințată pe teritoriul de atunci 
al României. Pe parcursul acestui 
secol și jumătate care a trecut de 

atunci, s-a format și s-a dezvoltat 
industria românească, s-a moder-
nizat comerțul românesc, s-au dez-
voltat transporturile și comunicații-

le, s-a schimbat peisajul instituțiilor 
bancare și de credit, școala și învă-
țământul au căpătat altă alcătuire. 
La toate acestea a contribuit și Ca-
mera bucureșteană.

Camera de Comerț din Bu-
curești a pus bazele unor in-
stituții fără de care astăzi nu 
am concepe viața economică 
– Bursa și Registrul Comerțu-
lui. De asemenea, a avut de-a 
lungul timpului o contribuție 
hotărâtoare la elaborarea unor 
legi de mare importanță pentru 
economia națională, precum: 
legile privind încurajarea in-
dustriei naționale, reglementa-
rea relațiilor de muncă și a re-
pausului duminical, mărcile de 
fabrică și de comerț, falimen-
tul. În 1870, Camera de Co-
merț din București este autori-
zată să publice cursul mediu al 
monedelor străine; în1895, în-
fi ințează primul birou de infor-
mații comerciale, care și-a câștigat 

imediat o excelentă reputație 
în rândul fi rmelor străine ce 
operau în România acelor vre-
muri; în 1899, își exprima pă-
rerea în problema cartelurilor; 
în 1908 instituția noastră pleda 
în favoarea protecției comerțu-
lui onest; în 1923 organizează 
Oborul Capitalei, primul târg 
de interes național, urmat de 
alte târguri de marfuri în piețe-
le Bucureștilor.

Sunt repere ce subliniază 
contribuția de netăgăduit pe 
care Camera a  avut-o la dez-
voltarea economiei moderne a 
României. Nu întâmplător, Ca-
mera a cunoscut o extraordina-
ră creștere în perioada în care 
România a fost condusă de Re-
gele Carol I, personalitate vizi-
onară care a sprijinit proiectele 
acestei organizații, unele din-
tre ele inițiate înaintea vremii.

Ce s-a întâmplat cu Ca-
mera bucureșteană, insti-

tuție a oamenilor de afaceri, în 
perioada dictaturii comuniste?

Aceea a fost o perioadă difi cilă, 
însă nici măcar comuniștii nu au re-

ușit să distrugă total sistemul came-
ral. Prin decretul nr. 74/25.02.1949, 
camerele de comerț au fost desfi -
ințate, cu excepția Camerei de Co-
merț din București. Cu un obiect de 

activitate amputat, redus la susți-
nerea comerțului exterior, spoliată 
de toate proprietățile sale – clădi-
rile școlilor practice de comerț, cea 
a școlii practice industriale, clădirea 
policlinicii, monumentalul palat din 
Strada Ion Ghica – Camera bucureș-
teană a păstrat vie fl acăra sistemu-
lui cameral. Ulterior, prin decretul 
495/19.11.1953 i se atribuie și com-
petențe referitoare la piața internă. 
Două decenii mai târziu, în 1973, 
sfera de competență a Camerei este 
din nou extinsă. La nici cinci luni de 
la înlăturarea comunismului, la 11 
mai 1990, sistemul cameral este re-
pus în drepturi. Camera de Comerț 
și Industrie a Municipiului București
este continuatoarea de drept a Ca-
merei de Comerț București, indife-
rent de forma de organizare și func-
ționare sau de denumirea avută în 
perioada de timp de la constituirea 
sa în 1868, fi ind practic nedesfi ințată 
de-a lungul istoriei sale. 

În 1949 au fost naţionalizate 
toate proprietăţile Camerei de Co-
merț din București, printre care 
și o serie de școli. Camera a avut 
preocupări și în sfera educațio-
nală? 

„DESPRE ISTORIE, LA VIITOR“
Interviu cu prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, președintele Camerei de Comerț 
și Industrie a Municipiului București

Informatii de interes economic nationalInformatii de interes economic national‚ ‚
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Încă de la început, în 1868, 
organizația propune înfi inţarea unei 
şcoli de ucenici comerciali. În 1894, 
Camera bucureșteană insista în pro-
blema înfi ințării unei școli inferioare 
de comerț și donează suma necesa-
ră pentru ca școa-
la să capete local 
propriu, iar în 1906 
construiește primul 
său sediu propriu de 
școală. Mai târziu, 
în 1924, în sediul 
construit de Came-
ra bucureșteană pe 
Str. Argeș nr.7, în-
cep să funcționeze 
două școli practi-
ce de comerț, una 
pentru băieți și una 
pentru fete. Ulterior, 
tot aici ia fi ință școa-
la de corespondență 
comercială, orga-
nizată pe sistemul 
cursurilor serale. Tot 
în 1924, Camera înfi ințează prima 
școală practică industrială, situată 
pe locul unde astăzi este Piața Uni-
rii, iar în 1925 încă o școală prac-
tică de comerț (Str. Polizu nr. 11). 
De numele Camerei bucureștene se 
leagă și Şcoala practică industrială 
nr. 2 (astăzi Grupul Școlar Industri-
al Grigore Cerkez), al cărei sediu a 
fost construit de Cameră, precum și 
Şcoala practică industrială nr. 3, ce 
a funcționat în Str. Izvor nr. 67.

De asemenea, Camera de Co-
merț din București a contribuit cu o 
sumă impresionantă de bani – peste 
16 milioane lei, în moneda timpu-
lui – la construirea și dotarea clădirii 
Academiei de Înalte Studii Comer-
ciale și Industriale, înfi ințată prin 
decret regal în 1913.

Cum ați marcat împlinirea 
unui secol și jumătate de activi-
tate a organizației?

De-a lungul întregului an am 
organizat manifestări menite să 
facă cunoscut rolul Camerei bucu-
reștene în dezvoltarea economiei 
moderne a țării noastre, dar și im-
plicarea instituției noastre în viața 
social-culturală a Capitalei. Seria 
de evenimente a fost deschisă cu 
Seara Partenerilor la Palatul CCIB, 
manifestare urmată de două expo-
ziții, și anume expoziția de pictură 
românească și europeană, grafi că, 
sculptură, artefacte pre-moderne 
și facsimile intitulată „ARTĂ și CO-
MERȚ. 150 de ani de la fondarea 

CCIB”, la Muzeul Național de Artă 
al României, și expoziția „Bucu-
rești-Leipzig-Lipscani – o poveste 
europeană”, la Palatul CCIB, reali-
zată împreună cu Muzeul Municipiu-
lui București. Programul aniversar a 

inclus, de asemenea, Ziua porților 
deschise la Camera bucureșteană 
și prima ediție a conferinței anua-
le „FOCUS BUCUREȘTI: dezvoltare 
urbană, economie, mobilitate”, eve-
niment ce a reunit reprezentanți ai 
comunității de afaceri a Capitalei, 
ofi ciali din administrația centrală și 
locală, dar și specialiști de top, cu 
scopul de a clarifi ca problemele apă-
rute în relația autorități – mediul de 
afaceri și a identifi ca soluții și bune 
practici menite să transforme Bu-
cureștiul  într-o metropolă modernă 
a business-ului românesc. Seria 
evenimentelor aniversare a fost 
încheiată de Conferința „România 
2030: Cum recuperăm decalajele 

față de Europa Occidentală”, al cărei 
keynote speaker a fost acad. Mugur 
Isărescu, guvernatorul Băncii Nați-
onale a României. Prin acest eveni-
ment, CCIB și-a propus să deschidă o 
dezbatere despre cum poate recupe-

ra România, într-un viitor 
previzibil, decalajul econo-
mic și social care o despar-
te de statele dezvoltate și 
despre modul în care sis-
temul cameral poate spri-
jini, prin capacitatea sa de 
antrenare la nivel local și 
regional, politicile de con-
vergență și programele de 
dezvoltare pe termen lung.

Domnule președin-
te, vă rog sa transmi-
teți un mesaj pentru 
cititorii noștri, la ani-
versarea a 150 de ani 
de la înfi ințarea Came-
rei bucureștene.

Îmi doresc ca acestă 
instituție, cu o istorie și 

un prestigiu care ne onorează, dar 
ne și obligă, să rămână consecventă 
misiunii sale – aceea de promovare 
a intereselor membrilor noştri şi ale 
comunităţii de afaceri în ansamblul 
său. De asemenea, avem în vedere 
să operam o schimbare la nivel 
conceptual. Vrem ca apartenenţa la 
Camera București să fi e o recoman-
dare pentru mediul de afaceri. 

Nu în ultimul rând, vreau să sub-
liniez că ne dorim ca esența activității 
noastre să fi e reprezentată de asigu-
rarea unor servicii de calitate, oferite 
membrilor noștri si nu numai lor. 

Redactat,
Cristina Șerbănescu
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1 Decembrie 1938 1-a găsit pe 
Gheorghe, la cei 25 de ani câți avea 
pe atunci, în Armata Română, con-
centrat după terminarea stagiului 
militar de 3 ani, început în 1934. 
Funcționa ca ajutor de șef de post 
în orașul Câmpeni, avându-1 ca șef
de post pe plutonierul Flonta, un om 
care va juca un rol deosebit în exis-
tența lui de mai tarziu.

Flonta era un bărbat înalt și voi-
nic, sigur pe el, cunoscându-și bine 
meseria și importanta în economia 
de forțe ale administrației și autori-
tății locale. Era de mult timp în Câm-
peni, cunoștea bine oamenii locului 
și problemele lor, cunoștea bine 
Munții Apuseni cu toate bunele și
relele lor, ș  a că, în general, oame-
nii erau foarte săraci, 
trăiau foarte greu, 
aproape la limita de 
supraviețuire, își ros-
tuiau viața și-și duceau 
zilele amărâte după 
modelele ancestrale, 
puține schimbări pu-
tând fi  remarcate în-
tre răsculații lui Horia, 
răzvrătiții lui Avram 
Iancu și acești urmași 
ai lor care trăiau mo-
dest, din creșterea ani-
malelor, exploatarea 
lemnului din pădure, 
dogărit și tâmplărie, 
cul  vare de fructe, în 
mod deosebit mere, pe 
care le vindeau în toată 
Câmpia Transilvaniei, 
ducându-se la zeci de 
kilometri în căruțele lor cu coviltir, 
sau prune, din care fabricau pălin-
ca, elixirul cu care își însoțeau atât 
clipele de bucurie, precum și marile 
clipe de durere și disperare. Plutoni-
erul era respectat și temut de acești 
oameni, ca reprezentant al autori-
tății, dar era în același timp apreciat 
ca om, fi ind corect, drept și cinstit 
în acțiunile și judecățile sale, povă-
țuindu-și întotdeauna subalternii să 
se poarte frumos cu oamenii, să nu 
uite că acești oameni sunt acasă la 
ei și că au dat de-a lungul vremurilor 
dovadă de mult curaj, multă dârze-
nie, dar, mai presus de orice, de un 

 p aparte de demnitate, pe care ei 
și-o apără cu sfi nțenie, fi ind capa-
bili în acest scop de orice sacrifi ciu. 
Gheorghe a învățat mult de la acest 
șef al său, a reușit să-i căștige încre-
derea și 1-a convins că poate să-i 
încredințeze orice misiune, oricât de 
difi cilă și riscantă ar fi .

Anul 1938 a reprezentat pentru 
România un an de vârf economic, 
dar a adus, în scurgerea lui, nume-
roase evenimente politice semnifi ca-
tive pentru istoria poporului român. 
În urma alegerilor parlamentare din 
decembrie 1937, organizate de gu-
vernul PNL, nicuna din cele patru 
formațiuni politice participante în 
cursă nu a întrunit procentajul de 
40%, necesar pentru a benefi cia de 

prima electorală prevăzută de lege, 
prin care ar fi  obținut majoritatea și 
ar fi  putut forma guvernul. Scoru-
rile electorale obișnuite au fost: pe 
primul loc PNL, cu 35,92%,  pe po-
ziția secundă PNȚ, cu 20,4 la sută, 
urmat de Partidul Totul pentru Țară, 
cu 15,6 la sută, și de Partidul Națio-
nal-Creștin, cu 9,15 la sută. Însă re-
gele l-a desemnat ca prim-ministru 
pe Octavian Goga, liderul Partidului 
Național-Creștin, pentru a forma  
guvernul. În primele două luni ale 
anului 1938, regele a dizolvat Par-
lamentul. După numai 44 de zile, 
guvernul Goga a fost demis – la 10 

februarie 1938 – și a fost impus Gu-
vernul de Uniune națională condus 
de  Miron Cristea, care conducea 
Biserica Ortodoxă Română din anul 
1925, fusese membru al regenței în 
primii ani de domnie ai regelui Mihai 
I (1927 – 1930) și era o personali-
tate respectată, cu priză la oamenii 
simpli și pe a cărui carismă Carol al 
Il-lea conta. În plus, în anul 1918, 
pe atunci episcop de Caransebeș, vi-
itorul Patriarh a fost unul din mem-
brii marcanți ai Comitetului Unionist 
de la Alba Iulia, unul dintre părinții 
neamului și autorul unui discurs în 
care mărețul act de la 1 Decembrie 
1918 era decodat în semnifi cația lui 
natională, ca o îndreptățire crești-
nă, susținută și de textele biblice și

certifi cată de acestea ca un act nor-
mal de dezrobire a nației, de sub o 
seculară, apăsătoare, nemiloasă și
nedreaptă stăpânire. În calitatea sa 
de prim-ministru, Patriarhul repre-
zenta atât Guvernul cât și Biserica 
Ortodoxă Română la marea întâlnire 
aniversară de la Alba Iulia. La 10 fe-
bruarie 1938, regele Carol al II-lea 
a suspendat Constituția din 1923 și, 
la la 27 februarie, a înlocuit-o cu o 
alta, scrisă de mare jurist Istrate Mi-
cescu, care a fost aprobată cu largă 
majoritate de voturi prin plebiscitul 
din 24 februarie 1938, care instituia 
un regim politic autoritar, cunoscut 

EPISODUL ALBA IULIA
Dr. ing. Gheorghe Indre, consilier al CNR – CME  

Dr. Elie Miron Cristea (centru), Patriarhul României și Președintele Consiliului de Miniștri,
alături de membrii guvernului
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sub numele de dictatură regală. La 
31 martie, regele a dizolvat toate 
partidele și asociațiile politice, iar la 
16 decembrie 1938, le-a înlocuit cu 
primul partid unic creat în România, 
Frontul Renașterii Naționale.  

Venind aici, în acele vremuri de 
grea cumpănă pentru istoria nați-
onală, europeană și universală, în 
calitate de cel mai important re-
prezentant al autorității statale, de 
funcționarea căreia erau legate toate 
speranțele și visele de mai bine ale 
românilor transilvăneni, bătrânul 
prelat nu bănuia că va fi  confruntat 
cu un gest extrem de răbufnire jus-
tifi cată a unei demnități omenești
rănite și călcate în picioare, apa-
rent lipsită de importanță, deoarece 
era legată de existența anonimă și, 
superfi cial vorbind, insignifi antă a 
unui om de rând, ce îngroșa marea 
masa a obidiților soartei, victimă a 
jocurilor politice și a deciziilor de 
mare importanță luate în cabinetele 
ministeriale.

La 1 Decembrie 1938 se împli-
neau exact 20 de ani de la data Ma-
rii Adunări Populare de la Alba Iulia, 
care a proclamat Unirea Transilva-
niei cu regatul, Mare Unire din care 
s-a născut România Mare. Momentul 
aniversar era deosebit de important 
din punct de vedere politic și trebuia 
serbat pe măsură, fapt pentru care 
autoritățile vremii au organizat o 
festivitate la Alba Iulia, pe același 
loc în care, în urmă cu 20 de ani, 
se înregistrase marele eveniment 
al istoriei românești. Totul trebuia 
pregătit cu multă atenție și minu-
țiozitate, jandarmeria având un rol 
principal în asigurarea ordinii și în 
păstrarea condițiilor normale pentru 
desfășurarea corectă a manifestării.

Plutonierul Flonta a fost mobili-
zat și el, împreună cu oamenii săi, 
fapt pentru care, la 1 decembrie 
1918, au părăsit postul lor de la 
Câmpeni pentru a asigura ordinea 
la Alba Iulia. Pentru Gheorghe, eve-
nimentul nu avea semnifi cație poli-
tică, era mai puțin important, el nu 
avea instrucția și informațiile nece-
sare pentru a înțelege încurcata în-
lănțuire a faptelor și evenimentelor, 
nu avea mijloacele de informare ne-
cesare și nici preocuparea de a ur-
mări evoluția evenimentelor politice 
și de a descâlci complicatele lor în-
țelesuri posibile. În schimb, el con-
tinua să observe și să înregistreze cu 

mare precizie toate detaliile acelei 
zile geroase de iarnă, în care plato-
ul Cetății Bălgrad, străjuind orășelul 
transilvan Alba Iulia, avea un aer 
festiv și încărcat de solemnitate, 
miile de oameni veniți din oraș, din 
orașele vecine și din satele dimpre-
jur, mocanii coborîți din munți, cu 
sumanele și cojoacele lor, cu ițarii 
albi strălucind de curățenie, opinci-
le din piele de porc, cu vârful întors 
spre cer ca provele a sute de băr-
cuțe lansate pe apa vremii, obielele 
din postav alb strânse puternic cu 
nojițele opincilor pe toată lungimea 
pulpelor, toată această mulțime de 
oameni era masată pe platou, for-
mând o adunare înfrigurată de aș-
teptare și emoție, pătrunsă de un 
puternic sentiment colectiv al parti-
cipării la o mare sărbătoare.

Jandarmii, aliniați pe două rân-
duri, cu ținuta verifi cată minuțios în 
acea dimineață la cazarmă, înainte 
de plecare, formau un cordon com-
pact și continuu, ce separa mulți-
mea de oameni de scena de lucru pe 
care era amplasată o tribună pentru 
ofi cialități și de pe care urmau să se 
rostească discursurile ofi ciale, pre-
cedate de o slujbă de pomenire și
urmate de un spectacol cu dansuri 
și cântece populare și cor cu cântece 
patriotice și piese corale românești, 
specifi ce unei astfel de manifestări.

Mulțimea de oameni era dispu-
să în două grupuri compacte, care 
străjuiau, mărginite de cordonul de 
militari, aleea ce conducea spre sce-
na venind de la poarta cetății spre 
esplanada din fata catedralei Unirii, 
unde erau amplasate scena și tribu-
na ofi cialităților.

În acea atmosferă, marcată de 
bucurie și entuziasm, oamenii ve-
niți de departe se salutau bucuroși 
și se îmbrățișau chiar uneori fără 
să se fi  cunoscut, răsunau cântece 
și râsete, se ciocneau păhărele de 
pălincă, totul fi ind marcat de veselia 
și de destinderea specifi ce unei zile 
de sărbătoare, în care participanții 
împărtășeau în comun un sentiment 
de bucurie, un sentiment de since-
ră solidaritate umană, de mândrie 
pentru biruința dobândită cu 20 de 
ani înainte și de speranță în trăini-
cia acestei biruințe izbăvitoare de 
neam. Se vorbea mult, erau parti-
cipanți mai în vârstă care avusese-
ră onoarea și bucuria de a fi  repre-
zentat comunitățile sătești din care 

veneau și cu 20 de ani în urmă, la 
marea sărbătoare de triumf și care 
povesteau, plini de emoții, tot ce 
trăiseră atunci, în acea înălțatoare
zi, entuziasmul lor de atunci, retrăit 
acum oarecum hiperbolizat, marcat 
de o notă de eroism asociat cu vic-
toria proclamării Unirii cu țara, fas-
cinând ascultătorii mai tineri, deter-
minându-i să-și sporească propria 
cotă de bucurie și entuziasm. Unul 
dintre ei, un om cu fața brăzdată 
de cutele adânci ale bătrâneții, dar 
cu ochii vii și plini de lumină și via-
ță, un țăran simplu venit de undeva 
din Craidorolț, de lângă Satu Mare, 
își aducea aminte cum, la întoarce-
rea de la Alba Iulia în satul natal, în 
1918, sătenii, adunați la Primărie să 
îl întâmpine, strigau cu forță și cu 
o mândrie impresionantă în limbajul 
local „Trăiască România dodoloață“ 
substituind adjectivul mare cu cu-
vântul folosit de ei curent și familiar 
pentru a exprima această nouă și
mult visată dimensiune a Țării, for-
mulată ca un alint admirativ.

În toată această atmosferă toni-
că, și în rândul mulțimii care o trăia 
din plin, erau însă și oameni necăjiti 
veniti, unii din disperarea unor du-
reri și nemulțumiri acumulate, alții 
veniți pur-și-simplu să cerșească o 
bucată de pâine sau un ban gândind 
că oamenii cu stare sunt mai darnici 
și mai  generoși în asemenea mo-
mente, mai dispuși să-și aplece ure-
chea la durerile celor din jur. Erau, 
în această categorie de oameni, in-
valizi, bolnavi, răniți și mari mutilați 
în războiul de întregire, pentru care 
bucuria victoriei trăită acum de ma-
joritatea participanților fusese plăti-
tă cu multă suferință și durere, cu 
eforturi care, de multe ori în planul 
strict al vieților personale, s-au do-
vedit nemeritate de benefi ciarii ei și
nerăsplătite de multele transformări 
în bine pe care le-a adus, totuși, cu 
sine, în cei 20 de ani, împlinirea vi-
sului străbun al unirii neamului ro-
mânesc. Studiind atent mulțimea 
de oameni și văzându-i pe unii și pe 
alții, Gheorghe călătorea cu sufl etul 
și cu mintea pe textele ECLESIAS-
TULUI încercând o mare tulburare 
interioară, a cărei deslușire îi scăpa, 
el negăsind în minte decât trimite-
rile înțelepte la conștientizarea efe-
merității trecerii omului pe pământ. 
Deși stârnit și tentat spre refl ecție și
visare, momentul nu era pentru el 
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unul potrivit, date fi ind răspunderile 
personale pe care le avea în legătu-
ră cu asigurarea ordinii pe sectorul 
care-i fusese încredințat lui și micu-
lui său grup de subalterni.

Din această mulțime zgomotoa-
să s-a desprins la un moment dat 
un amărât de om, invalid de război, 
un om fără picioare, propulsat de 
forța brațelor lui, care împingeau, 
într-un efort istovitor, roțile mari ale 
unui cărucior special. Era un om ho-
tărât, cu o privire vie, o față expre-
sivă, cu trăsături regulate și cu ochi 
mari, negri, străjuiți de sprâncene 
stufoase, chipul întreg trădând un 
bărbat fermecător, care trebuie să fi  
fost un tânăr foarte chipeș și sigur 
pe el. Ajuns până în primul rând, 
pe marginea aleii străjuită de mul-
țime, el avea intenția să tâșnească 
în întâmpinarea primului ministru și
a ofi cialităților care-1 însoțeau, pen-
tru a-și spune păsurile.

Observându-1, căpitanul de 
jandarmi, care răspundea de asi-
gurarea ordinii, a venit la Gheorghe 
ordonându-i să-1 urmărească și 
să-1 oprească pe invalid. Gheorghe, 
luând doi subalterni, s-a apropiat 
de el și vorbindu-i cu multă blân-
dețe și înțelegere i-a spus: „Măi, 
omule, fi i bun și nu ne face greu-
tăți. Avem ordin să nu-ți dăm voie 
să te apropii de domnul prim-mi-
nistru. Te rugăm să ne înțelegi și să 
nu ne împingi să te forțăm. Te ru-
găm sa te retragi în spatele acestor 
oameni și să ai răbdare până ce se 
termină ceremonia“.

Omul a protestat în primul 
moment, plin de furie și de revol-
tă, amenințându-i cu reclamații și
acuzându-i de lipsa de înțelegere și
de sufl et, dar s-a resemnat pe mo-
ment și, secondat de oamenii legii, 
a acceptat să fi e condus în spatele 
rândurilor de privitori care așteptau 
sosirea ofi cialităților.

Manifestarea a durat câteva ore, 
timp în care s-au rostit discursuri 
comemorative, încărcate de date și
evenimente relatate cu rigoare ș  -
ințifi că sau cu patos retoric, totul 
începând cu o slujbă religioasă de 
pomenire a eroilor căzuți. 

Gheorghe a reținut, din toată 
această avalanșă de vorbe și ges-
turi, discursul modest, clar rostit și
plin de tâlc al unui țăran din Valea 

Ierii, localitate din Munții Apuseni, 
reprezentativă pentru satele acelor 
locuri și acelui timp.

Îmbrăcat în ițari albi și cojoc 
de oaie, cu opincile de piele lega-
te strâns de pulpă, cu nojițe lungi și
o căciulă de oaie, având o mustață 
bine întreținută, omul reprezenta 
cu demnitate cea mai numeroasă 
pătură a locuitorilor acelor provin-
cii, sătenii săraci și cinstiți, truditori 
legați de pământ și dependenți de 
zgârcenia roadelor lui.

„Io›s moș Ion Păcuraru din Va-
lea Ierii....“, a început omul cuvân-
tul cu o voce clară de bas, „și eu 
vreau să vă spun dumneavoastră 
că de mic copil pe mine tata m-a 
învățat să fac măturoaie din nuie-
le de sânger pentru măturat cur-
tea. Dorința mea cea mai mare, 
acum, la vârsta înaintată pe care o 
am, este să fac un măturoi mare, 
mare...“ și, vorbind, își desfăcuse 
larg brațele, într-un gest de sub-
liniere și sugerare a dimensiuni-
lor, „...și tot gunoiul din țara asta 
a noastră să-1 mătur în Dunăre și 
să-1 ducă apa, să rămână țara cu-
rată și primenită ca o gradină pre-
gătită pentru rod.“ 

Zicând aceste lucruri a părăsit 
solemn tribuna în ropote neîntre-
rupte de aplauze și  în hohote de râs, 
care încălzeau întreaga atmosferă a 
acelei zile geroase de iarnă aspră. 
Gheorghe a reținut tonul și tâlcul 
acelui mesaj și le-a folosit ca sursă 
de  inspiratie și a construit o para-
frază plină de sugestie, a cărei ros-
tire demnă și eliberatoare, într-un 
moment critic al existenței lui, a 
plătit-o cu multă suferință și durere.

La sfârșitul solemniții, Patriar-
hul, după o ultimă binecuvântare 
în calitate de prelat, a coborât în 
haina omului politic, îngustă și cam 
nepotrivită pentru el, și, însoțit de 
tot cortegiul de demnitari, de la Bu-
curești și locali, a părăsit tribuna, 
îndreptându-se spre aleea de ieșire 
în aplauzele și urările entuziaste ale 
mulțimii exaltate. Pe fondul acestei 
euforii, generate de aura carisma-
tică a marelui arhiereu și om poli-
tic, toată lumea ovaționa destinsă, 
când, la jumătatea parcursului din-
tre tribună și poarta de intrare, a 
apărut dintre rândurile de oameni 
desfăcute brusc în lături, ca la un 

semnal, invalidul cu căruciorul lui, 
oprindu-se solemn și hotărât în fața 
cortegiului ofi cial.

Alertat, deși omul evitase sec-
torul său, Gheorghe s-a apropiat cu 
curiozitate și din ordin pentru a ur-
mări desfășurarea lucrurilor.

Bătrânul prelat s-a oprit și a fă-
cut semn oamenilor de ordine din 
jur, pregătiți să intervină, să permită 
omului să se apropie și să-și spună 
necazurile: „Domnule prim-minis-
tru, mi-am pierdut ambele picioare 
pe câmpul de bătaie și trăiesc în mi-
zerie și suferință, umilit și batjocorit 
de cei din jur și lipsit de sprijin și
ajutor. Vreau să mă ajutați să pot și
eu face față în lupta cu viața!“

Calm și atent, dar părând totuși
că privește undeva în gol, mult peste 
capul petentului, prim-ministrul a dus 
mâna la buzunar și a scos o bancno-
tă de cea mai mare valoare, pe care 
a pus-o în palma omului. Uluit și
șocat, câteva secunde, acesta din 
urmă a luat bancnota, a mototolit-o 
cu gesturi violente, trădând o mare 
furie și  surescitare și i-a aruncat-o 
la picioare, spunându-i pe un ton 
clar, tăios și extrem de categoric: 
„Eu nu mila ta o cer și e mare păcat 
că nu ai înțeles; eu îmi cer dreptu-
rile mele de cetățean și martir, ăsta 
este adevărul și scopul pentru care 
eu mă afl u acum aici, în acest mo-
ment, mai umilit și mai desconside-
rat ca oricând!“

După ce a rostit fără pauză 
aceste cuvinte, pline de durere apu-
când cu nădejde de roțile cărucioru-
lui său sărăcăcios, a făcut o manevră 
de întoarcere, plecând cu obrajii in-
undați de sângele împins parcă din 
tot organismul în vasele feței și cu 
un scrâșnet prelung  de durere și
dezamagire.

Consternată, întreaga asisten-
ță din jur a amuțit, după care pri-
mul-ministru și-a urmat, impasibil și
indiferent, drumul către ieșire.

Uluit și tulburat, Gheorghe Sabău 
a memorat întreaga scenă, conside-
rând-o o lecție despre apărarea dem-
nității, pe care a istorisit-o apoi, în re-
petate rânduri,  copiilor, prietenilor și
cunoscuților săi, adăugându-i aproape 
de fi ecare dată un înțeles suplimentar, 
o nuanță, un detaliu și o decodare 
care apăreau ca iluminări la fi ecare 
rememorare explicativă. 

Preocupari si pasiuni extraprofesionale Preocupari si pasiuni extraprofesionale ˇ
‚
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Cea de-a patra ediție a expo-con-
ferinței naționale SMART CITIES OF 
ROMANIA a reușit să stabilească, și în 
anul 2018, un record de audiență, re-
unind peste 300 de specialiști în do-
meniul orașelor inteligente. Spre de-
osebire de anii anteriori însă, SMART 
CITIES OF ROMANIA 2018 s-a 
axat pe analiza rezultatelor obținute 
deja de către administrațiile publice 
locale și a inițiativelor lansate la nivel 
central în acest domeniu.

Iată principalele declarații ale 
participanților la eveniment:

Strategii „smart“
la nivel național
• „Strategia Smart City are foar-

te multe componente și nu ne dorim 
ca, grăbindu-ne cu fi nalizarea, să
facem din ea o «grea moștenire». 
Vrem ca rezultatul fi nal, aprobat de 
către Guvern, să ofere un cadru larg 
care să asigure fi ecărei municipali-
tăți libertatea de a construi și furni-
za servicii utile cetățenilor ei, dar să
includă și elemente de fi nanțare, de 
interoperabilitate, securitate, rezili-
ență etc.“

Maria-Manuela Catrina, se-
cretar de stat din cadrul MCSI 
și coordonator al grupului de lu-
cru pentru Strategie Națională 
Smart City

• „În domeniul administrației 
publice, în ultimii 30 de ani nu au 
existat nici proceduri și nici stan-
darde clare. Iar acum ne afl ăm în 
situația în care foarte multe auto-
rități locale au făcut investiții mari 
în infrastructura IT, au implementat 
proiecte, dar acestea nu sunt inte-
roperabile. De aceea, susțin cu tărie 
că avem nevoie de o strategie na-
țională în domeniul «Smart City».“

Constantin Mitache, director 
general al Asociației Municipii-
lor din România

• „Anul trecut am realizat un 
studiu pentru a afl a cât de familia-
rizați sunt administratorii publici cu 
conceptul de Smart City și am con-
statat căa pentru 70% reprezenta 
o necunoscută. De aceea, am înfi -
ințat, cu ajutorul Institutului Națio-
nal de Administrație, un curs speci-
alizat pentru administratorii publici, 
una dintre cele cinci componente 
ale acestuia fi ind dedicată studierii 

conceptului Smart City. Pentru că
degeaba faci o strategie, politici și 
proceduri dacă nu ai cu cine să le 
pui în aplicare.“

Marius Florea, președintele 
Asociației Administratorilor Pu-
blici din România

• „Ministerului Transporturilor 
a avizat deja Strategia pentru dez-
voltarea sistemelor de transport 

inteligent și cadrul național de ac-
țiune ITC pentru rețeaua națională 
de drumuri din România. Totodată, 
Compania națională de administrare 
a infrastructurii rutiere a întreprins 
demersurile necesare realizării por-
talului web «Punct Național de Ac-
ces pentru furnizarea serviciilor 
de informații din rețeaua rutieră 
trans-europeană»“.

Paul Tache, director Direcția 
transporturi rutiere din cadrul 
Ministerului Transporturilor

Probleme concrete
ale administrațiilor
locale:
• „Comunitățile își schimbă perio-

dic conducătorii, iar alternanța politică 
reprezintă o problemă pentru că pro-
iectele altora sunt foarte greu prelua-
te și duse mai departe. Problema pro-
iectelor „smart“ este una de asumare, 
și nu de derulare efectivă a lor.“

Nicolae Moldovan, primarul 
orașului Beclean

• „Pentru noi, principala pro-
blemă o reprezintă legislația, și mă
refer aici, cu precădere, la legisla-
ția achizițiilor publice, care face ca 
acest proces să dureze foarte mult.“

Cătălin Boghiu, director ge-
neral la Direcția Generală Teh-
nică și de Dezvoltare din cadrul 
Primăriei Iași

• „Pentru a obține rezultate ime-
diate ale unor proiecte care integrea-
ză componente «smart», este nece-
sară schimbarea mentalității funcțio-
narilor publici care scriu, dezvoltă și 
implementează aceste proiecte.“

Ani Merla, directorul exe-
cutiv al Direcției Programe și 
Dezvoltare din cadrul Primariei 
Muncipiului Constanța

„Asigurarea echilibrului între 
companiil e mari, multinaționale, 
care livrează și implementează solu-
ții inteligente complexe, și compani-
ile locale reprezintă o provocare im-
portantă pentru noi, pentru că tre-
buie să încurajăm și susținem și dez-
voltarea antreprenoriatului local“.

Bogdan Pușcașu, city mana-
gerul orașului Piatra-Neamț

Campionii „smart city“
pe 2018
SMART CITIES OF ROMANIA 

s-a încheiat și anul acesta cu o gală 
de premiere a celor mai relevante 
proiecte inteligente realizate la ni-
vel local. Premianții „Smart Cities 
of Romania Champions“ pe anul 
2018 sunt:

• Primăria Municipiului Pia-
tra-Neamț, la categoria „Politici și 
strategii pentru comunități sustena-
bile inteligente“;

• SC Intrarom SA, la categoria 
„Tehnologii avansate pentru orașe 
și clădiri inteligente“;

INFOINFO

SMART CITIES OF ROMANIA 2018, ediția lecțiilor învățate
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• Primăria Municipiului Iași, 
la categoria „Mobilitate în comunită-
țile sustenabile inteligente“;

• Asociația Administratorilor 
Publici din România, la categoria 
„Educație în domeniul smart city“;

De-a lungul celor două sesiuni 
dedicate tehnologiilor au fost susți-
nute 10 prezentări de proiecte, studii 
de caz și soluții inteligente, realizate 
de către reprezentanții companiilor 
Engie, Hikvison Europe, Tele-

kom Romania, PTV Austria, Ate-
lierele Pegas, Huawei Romania, 
Honeywell, Arxia Software, Life 
is hard (companie din cadrul clus-
ter-ului Cluj IT). 

SMART CITIES OF ROMANIA 
2018 a reunit în cadrul celei de-a 
patra ediții 12 parteneri tehnologici, 
precum și 10 asociații profesionale 
și instituții de învățământ cu rol ac-
tiv în dezvoltarea orașelor inteligen-
te în România.

ITS Events Management, 
Asociația Română pentru Teh-
nica de Securitate (ARTS), Or-
ganizația Română pentru Im-
plementarea Sistemelor Inte-
ligente de Transport (ITS SA) 
și Comitetul Național Român 
al Consiliului Mondial al Ener-
giei (CNR – CME) mulțumesc pe 
această cale partenerilor care au 
dat curs invitației de a participa la 
eveniment. 

CENTENARUL INGINERILOR ROMÂNI
Ing. Ovidiu Țuțuianu, consilier al CNR – CME  

Din cele mai vechi timpuri, „in-
gineria“ a reprezentat o profesie de 
mare importanță pentru societatea 
omenească. Fără această „tagmă“, 
rămasă de regulă în anonimat, nu 
s-ar fi  putut realiza nenumărate con-
strucții și obiective cu diferite scopuri, 
asigurarea utilităților casnice, sociale 
și industriale, transporturile de toate 
felurile, transmiterea informațiilor și 
multe altele.

Inițiative de 
„coagulare“ a ac-
tivităților specifi ce 
„breslei“ s-au sem-
nalat în istoria ingi-
neriei românești încă 
din deceniile șapte și 
opt ale secolului al 
XIX-lea. La 18/30 
octombrie 1881, în 
gara Focșani – scena 
inaugurării liniei Buzău-Mărășeșeti, 
la care însuși Regele Carol I a adus 
laude inginerilor români pentru noua 
realizare – în entuziasmul general 
al participanților, s-a hotărât fonda-
rea unei societăți de ingineri și ar-
hitecți care „să acționeze și să lupte 
pentru propășirea ingineriei în țara 
noastră“. La 6/18 decembrie 1881, 
în sala de așteptare „clasa I“ a Gării 
de Nord din București s-a constituit 
„Societatea Politehnica“, prima aso-
ciație profesională a inginerilor din 
România. Președinte a fost ales ingi-
nerul Dimitrie A. Frunză, constructor 
al căii ferate Buzău-Mărășești.

Primul Război Mondial, la care 
toți inginerii, cu diverse însărcinări, 
au luat parte activă, le-a dat mult 
de gândit acestora asupra lipsurilor 
generale ale țării și a celor specifi -
ce profesiei lor. Și chiar în condițiile 

când o parte din țară se afl a încă 
sub ocupație străină, s-a organizat 
la Iași în ziua de 12 august 1918, 
Adunarea generală de constituire 
a „Asociației Generale a Inginerilor 
din România (AGIR)“. Constituirea 
asociației a fost urmată de alegerea 
membrilor Consiliului de adminis-
trație. Aceștia au fost personalități 
marcante ale ingineriei românești 

din acea vreme, și anume: Ghe-
orghe Balș (președinte), Con-
stantin Bușilă și Tiberiu Eremia 
(vicepreședinți), Mihail Manoi-
lescu (secretar general), Șerban 
Ghica și Mihail Florescu (secre-
tari), Ion Tzintzu (casier), Alex 
Periețeanu și Alex Bărbăcioru 
(membri). Ulterior, acestora li 
s-au alăturat: Marcel Djuvara, 
Dimitrie Leonida și Gheorghe 
Ignat (cenzori), I. Hălăceanu, 

Edgard Mendl și Gh. Pomponiu (su-
pleanți). Astfel, chiar în anul Ma-
rii Uniri, inginerii români s-au unit 
având ca scop „organizarea și spo-
rirea cunoștințelor și puterii lor de 
muncă…pentru a aduce cel mai 
mare folos în opera de refacere a 
țării… solidaritatea și susținerea in-
tereselor profesionale ale acestora“.

Cele două asociații și-au desfă-
șurat activitatea în paralel, folosind 
chiar sedii comune. AGIR, ca aso-
ciație cu caracter pur profesional, 
a îmbrățișat toate problemele inte-
resând corpul ingineresc din țară, 
fără însă a urmări teme cu caracter 
științifi c și tehnic, ce au stat apoi la 
baza formulării scopurilor „Societă-
ții Politehnice” sau ale altor societăți 
științifi ce și tehnice. Situația va dura 
până în 1949, când toate societățile 
respective au fuzionat sub denumi-

rea de „Asociația Științifi că a Tehni-
cienilor“. Aceasta din urmă a pur-
tat, consecutiv, mai multe nume: 
„Asociația Științifi că a Inginerilor 
și Tehnicienilor (ASIT)“, între anii 
1951 – 1962 și „Consiliul Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor (CNIT)“, 
până în decembrie 1989.

Prin hotărârea judecătoreas-
că 4/P.J.-1990 a reapărut pe scena 
societății civile românești „ Asociația 
Generală a Inginerilor din România 
(AGIR)“, urmașa de drept a organi-
zațiilor inginerești care au funcționat 
în țara noastră până la acea dată.

Principalele obiective ale AGIR 
vizează:

 crearea unei baze pentru îm-
bunătățirea continuă a activităților 
inginerești caracterizate de excelen-
ță profesională prin perfecționare, 
prin respect pentru valorile umane 
și sociale și prin disponibilitate pen-
tru consultare și comunicare;

 evidențierea culturii inginerești 
prin cercetare, dezvoltare, proiecta-
re, inovare, producție și comerciali-
zare, cu utilizarea cât mai efi cientă a 
resursele umane și fi nanciare;

 militarea pentru exercitarea 
profesiei de inginer respectând prin-
cipiile deontologice specifi ce.

În anul când întreaga Românie 
era conectată la sărbătorirea Cente-
narului Marii Uniri, inginerii români 
din domeniul energetic se înclinau 
cu respect în fața înaintașilor care, 
în pofi da tuturor greutăților de natu-
ră internă sau internațională, nu au 
făcut rabat de la rigorile și cerințele 
nobilei meserii, contribuind cu efor-
turi și sacrifi cii la propășirea națiunii, 
lăsând în urma lor realizări perene și 
modele de viață! 

INFOINFO
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IN MEMORIAMIN MEMORIAM

În zilele noastre, se vorbeşte 
prea mult despre ceea ce nu ar 
merita nici măcar menționat și 
prea puţin despre oameni şi fapte 
care merită cu adevărat atenția 
noastră. Se vorbeşte despre miraje 
şi scandaluri şi se tace despre 
competenţă şi distincţie.

Trecerea prematură la cele veș-
nice, la sfârșitul anului 2018, a am-
basadorului Mihnea Constantinescu 
ne aduce aminte ce ar trebui să 
conteze cu adevărat. Și despre ce ar 
merita să vorbim. Merită să vorbim 
despre oameni care fac ceva pentru 
semenii lor, care își fac mai mult de-
cât datoria.

Un astfel de om a fost Mihnea 
Constantinescu. Un om cu un im-
pact de coagulare și iradiere poziti-
vă în jurul lui. Un om cu considera-
ție și recunoștință față de oameni și 
loialitate față de idei și principii.

Ambasadorul Mihnea Constanti-
nescu s-a născut în București în anul 
1961, fi ind cel de-al treilea băiat al 
familiei Constantinescu. A absolvit 
Facultatea de Energetică a Universi-
tății Politehnice din București ca șef 
al promoției 1986, obținând titlul de 
doctor la aceeași Universitate, unde 
a și derulat o scurtă, dar prodigioa-
să activitate didactică. 

Implicarea sa în administra-
ția publică a început imediat după 
Revoluția din 1989, când a obținut 
atribuții importante în aparatul gu-
vernamental.

În Ministerul Afacerilor Externe, 
a preluat prima funcție de conduce-
re în anul 1996, devenind director 
de cabinet al ministrului afacerilor 
externe. A contribuit substanțial la 
succese ale diplomației românești, 
din pozițiile de director general pen-
tru Afaceri Politice, secretar de stat 
coordonator, director de cabinet al 
mai multor premieri români, consi-
lier de stat, ambasador și reprezen-
tant cu însărcinări speciale pentru 
securitatea energetică.

Ambasadorul Mihnea Constanti-
nescu a contribuit la sporirea profi -
lului României atât în cadrul orga-

nizațiilor regionale, ocupând poziția 
de reprezentant personal al Preșe-
dinției în Exercițiu a OSCE pentru 
Sud-Estul Europei, cât și la nivel glo-
bal, prin funcția de consilier adjunct 
al ministrului de externe irakian, 
în cadrul Autorității 
Provizorii a Coaliției
din Irak și reprezen-
tant special al Gu-
vernului României 
în cadrul Consiliului 
pentru Coordonarea 
Internațională la 
Bagdad. În calitate 
de președinte al Ali-
anței Internaționale 
pentru Memoria Ho-
locaustului și șef al 
delegației României 
la aceasta organiza-
ție, a avut o contri-
buție decisivă la re-
cunoașterea profe-
sionalismului diplo-
mației românești în 
plan internațional.

Personalitate prolifi că şi de înal-
tă ținută, a contribuit substanțial la 
consolidarea diplomației românești 
din poziții importante, precum cea 
de președinte al Asociației Române 
de Politică Externă, președinte al 
secției de politică externă a ADIRI, 
membru al Consiliului Național Ro-
mân al Consiliului Mondial al Energi-
ei, coordonator al Departamentului 
de cercetare al Academiei Diploma-
tice și membru în colegiul de con-
ducere al Academiei Diplomatice a 
MAE, membru fondator al Asociației 
Casa NATO, membru fondator al In-
stitutului Aspen România, co-preșe-
dinte al Comitetului pentru Politică 
Externă al I.A.R., membru al Con-
siliului de coordonare al Centrului 
Național pentru Dezvoltare Dura-
bilă, secretar general al Asociației 
Membrilor Legiunii de Onoare din 
România. A avut o colaborare apro-
piată cu Casa Regală a României, 
fi ind membru al Consiliului Regal
și membru al Consiliului Director al 
Fundației Colecția Familiei Regale.

Pentru meritele sale deosebite a 
fost promovat de Președintele Ro-
mâniei, în anul 2002, în cel mai înalt 
grad diplomatic, cel de ambasador.

MC a avut vocația servirii inte-
resului public. Binele public și inte-

resul comun au 
fost resorturile 
interne ale ce-
lui care perso-
nifi ca pentru 
mulți termenul 
de „civil ser-
vant“ în ulti-
mele aproape 
trei decenii. 
El a știut să 
răspândească 
în jur, în mod 
fi resc, virtuți 
tot mai rare 
ca inteligen-
ța, eleganța, 
demn i t a tea , 
pasiunea pen-
tru cultură, cu 
bunătate, poli-

tețe și generozitate.
Independent de vremuri, te pu-

teai baza pe MC cu o idee, cu înțele-
gere, cu sprijin sau cu acțiune con-
cretă. Tinerii voiau să fi e în echipa 
lui, să fi e recunoscuți de el. A pro-
movat o cultură a deschiderii, a dia-
logului și a rămas conectat mereu la 
evoluțiile sectorului energetic, fi ind 
inițiatorul abordării diplomatice a 
problematicii energetice. 

Aspirația lui Mihnea Constanti-
nescu spre simplitate și modestia 
sa înnăscută se remarcau și în sem-
nătura sa minimalistă „MC” , inițiale 
care involuntar aminteau de celebra 
formula fi zică (sugerând profesia sa 
de bază, la puterea a doua). Putem 
privi semnătura sa și ca o invitație 
spre regăsirea energiei să constru-
im o Românie mai bună, așa cum o 
visa și la construcția căreia acorda 
un rol important familiei energe-
ticienilor de care s-a simțit mereu 
legat.

Carmen NEAGU

MIHNEA CONSTANTINESCU
Personalitate de înaltă ținută, inginer și ambasador

Sursa: www.romaniaregala.ro
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Repetând consternarea unui 
coleg de breaslă, spunem și noi, 
comunicând trista veste, „am mai 
pierdut un om de spirit“! Pentru că, 
da, Constant Drăghicescu, înainte 
de toate era, a fost și va rămâne în 
memoria noastră colectivă un mare 
om de spirit. 

Și iată că, acest început de 
octombrie 2018 a venit aducându-
ne la toți știrea, strecurată ca un 
fi or rece prin rețelele moderne de 
comunicare, că el nu mai este. Că, 
deși de mai bine de un an a avut 
momente când de chin, când de ali-
nare (după cum se confesa Olga, ul-
tima-i iubitoare și respectuoasă to-
varășă de viață, când deznădăjdui-
tă, când plină de speranțe), a plecat 
tăcut și liniștit, într-o noapte, spre 
acele câmpuri unde, ne spun scrip-
tele părinților, nu este nici întristare, 
nici suspin, lăsând în urmă-i o fami-
lie îndurerată, un întreg colectiv de 
colegi și prieteni pentru care a fost 
și rămâne punctul de sprijin și ele-
mentul de coagulare în momentele 
de mare necesitate.

Constant Drăghicescu a urmat 
cursurile Institutului Politehnic din 
Timișoara de unde, după absolvi-
re, a fost repartizat și a lucrat la 
Întreprinderea de Rețele Electrice 
din Târgoviște, oraș și municipiu 
unde s-a și căsătorit cu cea care 
urma să fi e mama unicului său 
copil. A fost să fi e ca, la catafalc, 
să fi e vegheat de acesta și de fi ul 
său, nepotul dispărutului. Nu știm 
cât de deschis a fost în relația di-
rect cu acest vlăstar din a treia sa 
generație, dar în întâlnirile cu cole-
gii, cu prietenii, i se umezeau ochii 
ori de câte ori și de fi ecare dată 
când vorbea despre nepot, despre 

generația lui, despre speranțele că, 
prin ei și cu ei, România nu va pieri 
ci, dimpotrivă, va reveni cu fală aco-
lo unde Pronia i-a zămislit locul.

La începutul anilor ́ 60 ai veacu-
lui trecut a fost transferat la IRME, 
întreprindere nou înfi ințată pentru 
raționalizarea și mo-
dernizarea echipa-
mentelor electroe-
nergetice, activitate 
pentru care au fost 
recrutați din Siste-
mul Energetic speci-
aliști de valoare și de 
mare perspectivă. A 
lucrat, la început, în 
Laboratorul de Teh-
nica Tensiunilor În-
alte, creat și condus 
de Alexandru-Cezar 
Ionescu, în Serviciul 
de Stații și Rețe-
le Electrice, pe care 
avea, ulterior, să-l 
conducă, cu foarte 
bune rezultate teoretice și practi-
ce. Se spunea despre el, ca șef, că 
era autoritar, dar cu măsură, ceea 
ce însemna că era un om obiectiv 
și înțelegător, dar fără să treacă 
peste limitele regulilor impuse și 
al bunului mers al misiunii pe care 
colectivul, în întregul său și fi ecare 
om la postul în care își avea locul și 
rolul, trebuia să acționeze. Firea sa 
deschisă și enciclopedică găsea, în 
orice împrejurare, o vorbă, un gest 
care să detensioneze orice atmosfe-
ră creând cadrul necesar depășirii 
momentelor mai grele și/sau de mai 
mare încordare în eforturile de înde-
plinire a sarcinilor de serviciu.

În cadrul colectivului de 
muncă, toți colegii (și chiar Călin 

Mihăileanu, directorul general al 
ICEMENERG, institutul creat prin 
fuzionarea IRME cu ICENERG) îi 
aplicaseră pseudonimul Bibicul, 
moștenire caragialescă, pentru că 
găsea, de fi ecare data, atât cu-
vântul, cât și motivația pentru a 

îndrepta neajunsurile in-
voluntare, pentru a men-
ține starea de armonie și 
de bună conlucrare.

Născut la Izverna, în 
zonă și natură de legen-
dă, pe lângă Padeșul lui 
Tudor din Vladimir, a avut 
trei frați și o soră pe care 
o prețuia nespus. Ținea 
ca nimeni altul la plaiu-
rile oltenești-mehedințe-
ne, la tot ce-i amintea de 
origini și de neam.

Constant Drăghicescu 
a fost, în sinea lui și fără 
falsă emfază, un sincer și 
adevărat patriot. A făcut 
multe pentru profesia lui 

și a înregistrat, împreună cu colec-
tivele de cercetători și specialiști pe 
care le-a condus, numeroase reali-
zări pentru institut, pentru benefi ci-
ari și pentru țară, dintre care amin-
tim aici și acum doar uniformizarea 
tensiunii rețelelor de medie tensiune 
(20kV), soluții contra poluării în re-
țelele de înaltă tensiune, pregătirea 
și realizarea introducerii lucrului di-
rect sub tensiune în Sistemul Ener-
getic Național.

Pentru toate acestea și, mai 
ales, pentru spiritul său sincer, pen-
tru bonomia lui binefăcătoare îi vom 
păstra o neștearsă și respectuoasă 
amintire.

     
  Victor Vernescu

CONSTANT DRĂGHICESCU
S-a dus spre Ceruri și Bibicul!
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