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Scurt istoric al structurii, producției și prețului
de tranzacționare a energiei electrice în anul
2016
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Misiunea noastră
Promovarea dezvoltării sustenabile a energiei și a utilizării eficiente a tuturor formelor sale
de existență și de manifestare, la nivel național, regional și global

Scopul nostru
Realizarea de studii, programe şi evenimente pentru promovarea, implementarea şi
diseminarea realizărilor energeticienilor români la nivel regional şi integrarea politicilor privind
energia din România în opţiunile şi tendinţele regionale și mondiale, coroborat cu scopul şi
obiectivele Consiliului Mondial al Energiei. Politica CNR-CME se va focaliza pe obţinerea de la
Guvern, industrie şi de la celelalte părţi implicate a perspectivelor şi măsurilor planificate
pentru a ne permite formularea unor orientări strategice cu caracter național și/sau/european
în domeniul energie -mediu.

Despre noi
Asociația Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME)
cuprinde cea mai mare rețea națională de specialiști din domeniul energiei şi este principala
organizaţie multi-energetică din România, membru fondator al Consiliului Mondial al Energiei,
din anul 1924. CNR-CME este asociaţie neguvernamentală, cu personalitate juridică, scop
nelucrativ şi partener strategic pentru alte organizaţii, asociaţii şi fundaţii în domeniul energiei
şi al mediului din România.
Consiliul Mondial al Energiei (CME) este cea mai importantă organizaţie mondială în
domeniul energiei, înfiinţată în anul 1924, a cărei misiune este promovarea, asigurarea şi
utilizarea sustenabilă a energiei în beneficiul tuturor oamenilor de pe glob. CME are Comitete
Naţionale Membre în 96 de ţări de pe toate continentele și abordează toate formele de energie
şi domenii conexe. CME este o organizaţie neguvernamentală, are sediul central la Londra, iar
din echipa sa de specialişti fac parte experţi de marcă în diverse domenii ale energiei şi
coordonatori regionali din Europa, Asia Centrală şi Orientală, Africa, America Latină, America
de Nord.

Obiectivele noastre
Promovarea dezvoltării durabile a energiei în România şi a utilizării eficiente a resurselor de
energie de toate formele, prin:
→ Colectarea, prelucrarea şi publicarea de date și informaţii utile privind politicile energetice
la nivel global şi european în domeniile: resurse de energie şi protecţia mediului
înconjurător; producerea, transportul, conversia şi utilizarea energiei; consumul de energie
în vederea intensificării şi eficientizării activităţilor economice;
→ Informarea companiilor, instituţiilor, organizaţiilor cu activităţi similare şi a comunităţii
energetice din ţară privind politicile energetice la nivel naţional, european şi global;
→ Susţinerea surselor durabile de energie şi eficienţa energetică drept condiţii esenţiale pentru
bunăstarea tuturor oamenilor, cu accent pe accesul la energie pentru toţi cetăţenii ţării,
sănătatea ecosistemelor locale şi regionale la nivel naţional, grija faţă de nevoile generaţiilor
viitoare;
→ Cooperarea cu alte asociații și organizații din sector, cu scopuri compatibile în ideea realizării
unei platforme comune de colaborare;
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→ Realizarea de studii, prognoze, programe de dezvoltare şi strategie în sfera energiei
→ Stabilirea de parteneriate cu entități de profil

→ Crearea celor mai bune oportunităţi de relaţionare şi comunicare între Comitetele
Naționale Membre ale CME din regiunea Europei Centrale și de Est.
→ Organizarea de forumuri, conferinţe, seminarii, mese rotunde, întâlniri regionale,
cursuri de pregătire în domeniul energiei;
→ Nominalizarea de specialiști români în Grupele de Lucru și Comitetele de Studii ale
CME.

Activitățile noastre
Ca reprezentant al comunităţii energetice din România, CNR – CME îşi realizează
obiectivele prin următoarele activităţi:
→ Comunicare şi schimb de informaţii cu Secretariatul General al CME /WEC London
Office, Comitetele Naţionale Membre ale CME, alte organisme naţionale şi
internaţionale care relaţionează cu CME, precum şi între membrii colectivi şi
individuali CNR – CME;
→ Participarea activă la luarea deciziilor în domeniul energiei la nivel mondial, prin
reprezentanții români – membri ai CNR-CME - în Grupele de Studii ale Consiliului
Mondial al Energiei;
→ Reprezentarea intereselor membrilor săi la evenimentele și întâlnirile oficiale
organizate de Consiliul Mondial al Energiei (Congresul Mondial al Energiei, Adunările
Executive, Forumuri, Seminarii etc.);
→ Oferirea către membrii CNR-CME a celor mai utile, diversificate şi actuale informaţii
privind toate formele de energie: energie electrică, energie termică, energie hidro și
energie din surse regenerabile, cărbune, petrol, gaze naturale convenționale și
neconvenționale, energie nucleară;
→ Informarea largă a comunităţii ştiinţifice şi tehnice din România prin studii,
cercetări, rapoarte tehnice şi periodice în domeniul energiei şi al mediului,
evenimente ştiinţifice, tehnice şi expoziţionale, editare de publicaţii, cărți, materiale
informative, rapoarte, acţiuni pentru sprijinirea activităţilor de cercetare-dezvoltare
şi inovare;
→ Elaborarea de documente de poziţie și declarații privind politicile şi strategiile
energetice din România, promovarea și diseminarea acestora în mediile economice,
financiar-bancare și politice din țară și din țările membre CME;
→ Actualizarea permanentă a fondului de carte din biblioteca CNR-CME cu publicaţii
şi documente proprii sau provenite de la alte asociații de profil, de la membrii colectivi
și individuali ai CNR-CME .

Valorile noastre
Echipă→ Excelență → Eficiență→ Dezvoltare→ Promovare→ Inovație
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Mesajul Președintelui
Stimați membri ai Asociației CNR-CME,

Îmi face plăcere să vă mulțumesc tuturor pentru
implicarea și modul activ în care ați participat la
activitățile CNR-CME desfășurate în anul 2016.
A fost un an important pentru asociația noastră,
cu un volum mare de lucru și fără sprijinul
dumneavoastră nu am fi reușit să finalizăm cu
succes toate proiectele în care ne-am angajat.
Pentru a conștientiza cu toții provocările pe care
le-am avut de depășit în anul 2016, dar și cele ce
vor urma la nivel național, regional și mondial, ar
trebui să facem întâi o estimare a situației în care
ne aflăm în prezent.
Omenirea se înscrie acum într-o nouă eră,
dominată de tranziţia către un nou tip de
dezvoltare în care energia este elementul cheie,
energia electrică aflându-se în prim plan. Întreaga comunitate mondială a ajuns la concluzia
că reinventarea energiei printr-o nouă revoluție tehnologică și digitală este soluția optimă.
Odată cu trecerea la noua eră au căzut și câteva mituri care ce au stat la baza unor previziuni
anterioare:

→ Mitul vârfului consumului de petrol și al prețului său ridicat s-a destrămat, deoarece vârful
de consum de energie preconizat pentru în anul 2016 nu a fost realist; preţul barilului de petrol
a avut variaţii importante şi s-a acentuat concepţia că sursele regenerabile vor avea un rol tot
mai important în acoperirea cererii de energie.

→ Mitul epuizării rezervelor de gaze naturale nu mai este de actualitate, deoarece apariţia
gazelor din şisturi gazeifere a făcut ca necesarul de gaze să fie acoperit pentru următorii 250
ani. Dacă în România s-ar aborda ordinea de prioritate pentru mixul energetic românesc, am
vedea că ne-am plia pe tabloul mix-ului european și mondial, respectiv energie regenerabilă,
gaze naturale, nuclear, hidro, cărbune.

→ Privitor la mitul cărbunelui, dacă această resursă de producere a energiei electrice ar fi
folosită la capacități și în condiții diferite față de cum se procedează acum, cărbunele ne-ar
putea asigura un viitor de peste 100 de ani. Avem șansa ca în mixul energetic cărbunele să
joace în continuare un rol important.

→ Mitul dispariţiei centralelor nucleare nu mai este o prioritate; astăzi sunt în funcţiune peste
150 centrale nucleare şi este de aşteptat apariţia centralelor pe bază de fuziune nucleară.
În ceea ce privește independența energetică, România se află între primele locuri la nivel
european, iar noi ar trebui să conștientizăm și să beneficiem de această oportunitate.
Pe plan național, anul 2016 a însemnat și realizarea Strategiei Energetice a României 20162030, demers în care membrii Asociației noastre s-au implicat activ prin transmiterea de
puncte de vedere pertinente și prin participarea activă la consultările ce au avut loc. Strategia
a fost rezultatul unui demers consultativ și analitic amplu, realizat de Ministerul Energiei pe
parcursul anului 2016, la care au participat peste 300 de specialiști, printre și reprezentanți
ai ONG-urilor din energie. Procesul de elaborare a fost transpartinic, guvernat de rigoare
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metodologică, obiectivitate și realism, iar documentul a fost finalizat și prezentat factorilor de
decizie economici și politici, precum și opiniei publice la finele anului 2016.
Acum, la începutul anului 2017, Strategia Energetică a României se află în etapa de revizuire
și de obținere a avizelor necesare de la ministerele „de linie” urmând apoi să fie aprobată în
Guvern ca proiect de lege ce va fi supus dezbaterii și aprobării Parlamentului României.
De asemenea, îmi face o imensă plăcere să subliniez că, în ciuda problemelor complexe
existente pe plan politic și social și al unor acte de terorism produse în anul 2016 în unele țări
europene, CNR-CME a reușit două performanțe notorii:

→ Organizarea unui extrem de reușit Forum Regional de Energie din Europa Centrală și de Est,
aflat la cea de-a 13-a sa ediție, și mă refer aici la FOREN 2016. Evenimentul, organizat într-un
cadru și în condiții cu totul noi față de precedentele ediții ale sale, a demonstrat încă odată
capabilitatea Asociației noastre de a reuni unii dintre cei mai buni specialiști și decidenți
economici și politici din România și din regiunea Central și Est Europeană în încercarea de a
asambla piesele viitorului puzzle energetic;

→ Participarea noastră la cel de al 23-lea Congres Mondial al Energieei organizat la Istanbul
în octombrie 2016 de către Consiliul Mondial al Energiei în colaborare cu Comitetul Național al
CME din Turcia, la scurt timp după producerea unui atac terorist în această țară. Participanții
români la Congresul WEC au întarit convingerea că specialiștii noștri, precum și reprezentanții
tinerei generații de specialiști la Programul Viitorii Lideri Energeticieni – FEL 100 sunt parteneri
egali în luarea celor mai bune soluții pentru energetica viitorului.
Tot în anul 2016, în afară de FOREN, Asociația noastră și-a dezvoltat propriile proiecte și
programe, organizînd totodată 15 conferințe și seminarii cu subiecte de interes național,
regional și global și demonstrând astfel nu numai capabilitatea profesională specialiștilor săi,
dar și implicarea acestora activă în elaborarea de documentele de politici și strategii
energetice.
Am consolidat în anul 2016 dialogul nostru cu decidenții economici și politici, astfel încât CNRCME și-a cîștigat un merituos prestigiu de formator de opinii și a demonstrat că este o voce
sonoră și demnă de luat în considerare în peisajul energeticii românești și regionale.
Intrăm în anul 2017 și, desigur, ne întrebăm cum vom evolua noi, ca Asociație și care vor fi
prioritățile noastre în perioada imediat următoare. Sunt întrebări care ne fac să ne revizuim o
parte din strategiile noastre și doresc să mulțumesc de pe acum tuturor celor care au contribuit
și vor contribui în continuare cu gîndirea și conduita lor exemplară la dezvoltarea grupelor de
studii și de programe ale CNR-CME. Noi deja ne-am stabilit prioritățile pentru anul 2017 și
așteptăm cu nerăbdare îndeplinirea acestora
Am fost întrebat uneori de unde își trage Asociația CNR-CME seva și energia cu care își
desfășoară activitățile. Am răspuns ceea ce spun și acum: de la specialiștii care formează
Secretariatul Executiv CNR-CME, de la minunata echipă de consilieri ai Asociației noastre, de
la contribuția importantă a membrilor noștri colectivi și individuali, de la sprijinul constant
acordat nouă de partenerii și colaboratoriii noștri și, nu în ultimul rând, de la iubirea față de
profesie și de oameni. Dacă ai iubire, ai ENERGIE. Iar dacă nu ai ENERGIE, nu ai nimic.

Încă odată doresc să îmi exprim întreaga mea gratitudine pentru colaborare și să vă transmit
cele mai călduroase urări de succes în activitatea profesională și personală.

Iulian Iancu
Președinte CNR-CME
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Mesajul Vicepreședintelui
Este nevoie de soluții pentru problemele zilelor
noastre ?
Cu siguranță, DA, dar trebuie să facem o
deosebire clară între “soluțiile corecte politic”
care continuă să susțină în majoritatea cazurilor
lucruri de nesuținut și “soluțiile inteligente”
pentru circumstanțele în schimbare, cărora
trebuie să le facem față.
Nu există soluții reale care să ne permită să
continuam să trăim, economic și cultural exact ca
pâna acum. Nu putem rezolva problema emisiilor
de bioxid de carbon, a poluarii aerului și a
schimbărilor climatice fără a ne schimba
comportamentul la nivel personal și, mai ales,
instituțional.

Trebuie să admitem ca am atins limitele resurselor planetei: ale petrolului si gazului natural,
ale uraniului, ale altor metale rare, ale apei, ale solului de calitate si ale achizionării de bunuri
cu bani împrumutați.
Vârful consumului de petrol coincide cu vârful de acordare a împrumuturilor, cu banii virtuali
și cu vârful de consum de orice altceva. Supra-folosirea resurselor importante ale Pămantului,
populația de 7 miliarde de oameni care se vor confrunta cu dezastrele natural produse de
schimbarile climatice, inclusive seceta, bolile plantelor etc., vor limita, în anii care urmează,
creșterea economică atât la nivelul regiunilor cât și al planetei.
De acum înainte nu va mai exista creștere definită ca bunăstare adusă de producția industrială,
ci doar o contracție.
Creșterea este acum neeconomică, pentru că „mai multa creștere” înseamnă o mai mare
îndatorare, mai multă poluare, o mai mare limitare a biodiversității, o mai puternică
destabilizare a climei și a sistemului ecologic planetar.
Urbanizarea, globalizarea, creșterea economică rapidă au fost posibile datorita fluxurilor mari
de energie spectaculos de ieftină, atat în termeni monetari, cât și ecologici.
Creșterea sistemelor globale complexe - agricultura de tip industrial, comerțul,
manufacturarea, transporturile, finanțele - au fost posibile mai ales datorită existenței energiei
ieftine și abundente bazate pe carbon și mai putin datorită progresului tehnologic.
Pentru a ne adapta la noua realitate a contracției se impun o nouă economie și un nou model
de civilizație. Cu alte cuvinte, este necesar să răspundem la realitatea fluxurilor de energie
mai scăzute, simplificând sistemele noastre sociale și economice, pentru a provoca mai puține
pagube pământului și climei și pentru a trăi cu un buget energretic mai scăzut.
În concluzie, soluția este una singură: simplu, într-un sistem simplu. Prosperitate prin
simplitate! Să investim în această infrastructură a viitorului pentru a face față provocărilor care
ne așteaptă implicit, pentru a ne recâștiga libertatea spititului și demnitatea
Pe baza expertizei specialiștilor noștri, vom încerca și în continuare, așa cum am făcut până în
prezent, ca în cadrul Asociației CNR-CME să căutăm soluții pertinente și să răspundem acestor
provocări.

Ioan Dan Gheorghiu
Vicepreședintre CNR-CME
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Mesajul Directorului General Executiv
.
Anul 2016 a însemnat pentru Asociația Comitetul
Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNRCME) un an de multiple provocări, în contextul etapei
de redefinire a paradigmei energetice la nivel național,
european și global, al dezvoltării rapide a noilor
tehnologii și al unui climat social global mai special.
Personal, consider că și în anul 2016 Asociația CNRCME a desfășurat activități de succes, care s-au
concretizat în creșterea reprezentativității și al
vizibilității la nivel național, regional și global.
Voi prezenta în cele ce urmează Strategia
Secretariatului Executiv CNR-CME pentru anul
2017.
Asociația CNR – CME este concepută și acționează ca
reprezentant al comunității energeticienilor din România. În virtutea experienței dobândite în
activitatea proprie, Secretariatul Executiv își propune pentru anul 2017 realizarea urmatoarelor
directii strategice:
► Îmbunatățirea, diversificarea și promovarea a produselor și serviciilor sale.
► Realizarea, în jurul CNR-CME, a factorului de coagulare și de reprezentare la nivelul
comunității și societății civile energetice din România, în relațiile cu oficialitătile statului.
► O comunicare mai strânsă și o colaborare directă cu ONG-urile membre CNR – CME, în
conformitate cu Platforma Comună inițiată în anul 2012.
► Punerea in practică a Hotararilor Adunării Executive a CME de la Istanbul din octombrie 2016
și a Declarației celui de al 23-le Congres Mondial al Energiei.
► Creșterea vizibilității Asociației noastre în activitatile organizate sub egida CME, prin
participarea membrilor CNR – CME la: consolidarea relațiilor de colaborare cu reprezentanții
CNR – CME în Studiile Globale; Adunările Executive CME; Congresele Mondiale ale Energiei;
World Energy Leaders Summit; Forumurile Regionale; Global Partners; Conferințele și
simpozioanele organizate de CME.
► Colaborarea directă cu institutiile, centrele și fundațiile Academiei Romane. Se are în vedere
participarea conducerii Academiei/ institutelor la lucrarile CD, la Programul de Evenimente CNR
– CME pe anul 2017 și la Studiile Globale CME 2016 – 2019.
► Dezvoltarea parteneriatelor cu următoarele foruri: Ministerele Energiei, Economiei, Mediului,
Cercetării etc. ; institutiile de învățământ superior din țară; Asociația Municipiilor din România
(AMR); Asociația de Standardizare din România (ASRO); Federații/ confederații patronale din
domeniul energiei electrice, petrol si gaze, carbune etc.; Asociații sindicale din domeniul
energiei primare; Asociatii/ fundatii de profil energie și mediu; Reviste/ buletine informative
din domeniul energiei si mediului; Canale de presă audio-video.
► Consolidarea relațiilor noastre cu reprezentanții direcțiilor de comunicare nominalizați de
către membrii noștri colectivi pentru susținerea reciprocă în organizarea evenimentelor tehnice
si stiintifice, precum și mediatizarea reciprocă a evenimentelor organizate de CNR – CME și de
membrii săi colectivi în publicațiile si pe website-urile acestora.
► Promovarea Mesagerului Energetic ca platformă de comunicare a ideilor, opiniilor și
punctelor de vedere privind politicile energetice.
► Editarea numerelor 5 si 6 ale publicației EMERG, serie nouă, in colaborare cu AGIR si AOSR
► Redactarea, tiparirea și publicarea Raportului Anual CNR – CME pe anul 2017
► Creșterea rolului Consiliului Stiințific CNR – CME în promovarea hotărîlor conducerii- cu
accent pe organizarea FOREN-, proiectelor naționale/ europene, rapoartelor cu concluzii și
recomandări ale studiilor globale CM.
► Promovarea eficientă a parteneriatelor cu instituții și organizatii din strainatate (IENE,
BBSPA, SANEA etc.)
► Consolidarea reprezentativității și prestigiului CNR – CME prin cooptarea de noi membri colectivi și individuali din domeniul petrolului, gazelor naturale, carbunelui, IT, comunicarii si
mediului.
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► Cresterea importanței si vizibilității CNR – CME prin organizarea de conferințe, expoziții
naționale și internaționale.
► Participarea secretariatului executiv CNR – CME in proiecte cu finanțare naționala si
europeană.
► Consolidarea recunoașterii FOREN ca eveniment național și european cu statut oficial CME,
organizat o data la 2 ani. Dezvoltarea de parteneriate si relatii stranse cu Comitetele Membre
CME din Europa. Pregatirea si organizarea Forumului Regional al Energiei – FOREN 2018 la
standarde internaționale.
► Integrarea activă a membrilor VLER în structurile de conducere CNR – CME, in activitatile
stiintifice si expozitionale organizate de CNR – CME si dezvoltarea de programe si actiuni proprii
inscrise in programul secretariatului executiv CNR – CM.
► Dezvoltarea în perioada 2017 – 2019 a urmatoarelor Programe de Lucru CNR – CME:

Forumul Regional al Energiei – Eveniment la nivelul Europei Centrale si de Est
din anul 2012, recunoscut de Secretariatul General CME;

Colaborarea cu institutele de învțământ superior, Academia Romana, AOSR,
ASTR si AGIR;

Platforma comună de colaborare între CNR – CME si ONG-urile membre CNR –
CME;

Colaborare cu universitățile și unitățile cu profil energie din Republica Moldova

Publicațiile CNR – CME: Mesagerul Energetic; Mesajul FOREN, EMERG Serie
noua (din 2015), Raportul Anual CNR-CME, Volumul Seniorii Energiei,
Monografia CNR – CME (o data la zece ani)
 Grupele de Studii CME – Participarea membrilor colectivi CNR – CME la
elaborarea acestor studii;
 Contribuții CNR – CME la Strategia Energetica a Romaniei – Concluziile,
recomandarile si masurile rezultate de la FOREN si evenimentele CNR – CME
organizate anual;
 Programul: Partenerii media – mediatizarea evenimentelor CNR – CM E pe bază
de reciprocitate;
 Echipa de consilieri științifici ai CNR – CME și recunoaștera rolului acestora în
structurile de conducere ale Asociatiei CNR – CME .

Transmit și pe acastă cale mulțumiri membrilor Secretariatului Executiv al CNR-CME, echipei
de consilieri ai Asociației CNR-CME, membrilor noștri colectivi și inividuali, precum și tuturor
colaboratorilor și partenerilor noști, fără al căror suport nu am fi obținut rezultatele atât de
frumoase în anul 2016.
De asemenea, doresc tuturor ca anul 2017 să fie încununat de aceleași rezultate frumoase și
colaborări fructuoase în toate domeniile industriei energetice românești, cu succes în
activitatea profesională și personală.

Gheorghe Bălan

Director General Executiv
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Membrii noștri
Conform statutului Asociației, calitatea de membru CNR – CME se acordă persoanelor fizice și
juridice din ţară şi din străinătate astfel:
→ Membri individuali (persoane fizice): cercetători, proiectanţi, profesionişti valoroși cu
experienţă în domeniul energiei şi activităţi conexe energiei, implicaţi activ în realizarea
obiectivelor asociaţiei
→ Membri colectivi: organizaţii cu personalitate juridică (companii naţionale, societăţi
comerciale, regii autonome, institute de învăţământ superior, institute de cercetare –
dezvoltare, organizaţii neguvernamentale) cu activităţi în sectorul energiei şi/sau conexe
energiei;
→ Membri onorifici (persoane fizice) : specialişti cu activitate remarcabilă şi largă
recunoaştere pe plan intern şi internaţional în domeniul energiei
→ Membri ai Programului VLER: cei mai buni tineri specialiști din cadrul companiilor de stat și
private și din mediul universitar și de afaceri.

Asociații/ Fundații/ Patronate/ Media/ Mediul de Afaceri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

AAEC - Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri
AAIR - Asociația pentru Automatizări și Instrumentație din România
ACFR - Asociația Contractorilor de Foraj din România
ACUE - Asociația Companiilor de Utilități din Energie
AEHR - Asociația pentru Energia Hidrogenului din România
AFEER - Asociația Furnizorilor de Energie Electrică în România
AGIR - Asociația Generală a Inginerilor din România
AMCHAM - Camera de Comerț Româno-Americană
AMICOM - Amicom Consulting & Strategy
ANCER - Asociația Națională a Consumatorilor Energetici din România
ANIS - Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii din România
APE - Asociaţia Patronală Energia
APER - Asociatia Pentru Politici Energetice din România
APPR - Asociaţia Patronatul Petrolului din România
APSUNE – Asociația Patronală Surse Noi de Energie
AQUA NOSTRA – Asociația Națională a Hidroenergeticienilor din România
ARBIO - Asociația Română de Biomasă și Biogaz
AREE – Asociația Română pentru Energie Eoliană
AREN – Asociația Română Energia Nucleară
ASOCIATIA CONSUMATORILOR DE ENERGIE DIN REPUBLICA MOLDOVA
ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA EDUCATIEI PERMANENTE
ASOCIAŢIA SOCIETATEA ROMANA GEOEXCHANGE
ARPEE – Asociația Româna pentru Promovarea Eficienței Energetice
ASRO - Asociaţia de Standardizare din România
ASOCIAȚIA START ROMÂNIA
CER - Comitetul Electrotehnic Român
CRE – Centrul Român al Energiei
CNDD - Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă
CNRI - Comitetul Național Român de Iluminat
CIGRE - Comitetul Național Român CIGRE
CONFEDERATIA SINDICALA MERIDIAN
DK EXPO
ENERO - Centrul Pentru Promovarea Energiei Curate și Eficiente din România
FREM – Fundația Română pentru Energie și Mediu
FUNDATIA ACTIUNEA CIVICA
GREENPEACE – Fundația Greenpeace CEE România
FUNDATIA LUMINA INSTITUTII DE ÎNVĂȚĂMEÂT – Universitatea Europei de Sud – Est Lumina
IRE- Institutul Național Roman pentru Studiul Amenajarii și Folosirii Surselor e Energie
LOUIS BERGER SRL
PETROLEUM CLUB OF ROMANIA
PETROLEUM INDUSTRY REVIEW
ROMATOM - Forumul Atomic Român
ROMSYS SRL
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

SIDGN – Societatea Inginerilor din Domeniul Gazelor Naturale – Sibiu
SIEAR - Societatea de Instalații Electrice și Automatizări din România
SIPG - Societatea Inginerilor de Petrol și Gaze
SOCER - Societatea Româna pentru Eficiență Energetică
TERRA MILENIUL III
TRIM PUBLICATIONS SRL
UNIUNEA ENERGETICIENILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
ZIARUL ECONOMISTUL, Editat de AGER

Autorități
1.
2.
3.
4.

AGENTIA NUCLEARA SI PENTRU DESEURI RADIOACTIVE
ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
ANRM – Agenția Națională pentru Resurse Minerale
CCIB – Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București

Academii / Centre Universitare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Academia Română – Centrul de Economia Industriei și Serviciilor – CEIS
Academia Română – Secția de Stiințe Tehnice – Comisia de Energetică
Academia Română – Institutul de Prognoză Economică – IPE
Academia Română – Institutul Național de Cercetări Economice – INCE
Academia Română – INCE – Centrul pentru Promovarea Energiilor Regenerabila și Eficiență
Energetică
Academia de Stiinte a Republicii Moldova – Institutul de Energetică
ASTR- Academia de Stiințe Tehnice din România
Universitatea Maritimă din Constanța
Universitatea din Craiova
Universitatea Dunarea de Jos din Galați
Universitatea din Oradea
Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești
Universitatea din Petroșani
Universitatea Politehnica București
Universitatea Politehnica din Timișoara
Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea de Inginerie Mecanică și
Mecatronică-Catedra Echipament Termomecanic Clasic și Nuclear
Universitatea Romano – Americana
Universitatea Stefan cel Mare din Suceava
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
Universitatea Tehnică din Republica Moldova – Facultatea de Energetică
Universitatea Transilvania din Brașov
Universitatea Valahia din Târgoviște

Cercetare / Proiectare / Studii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3T Training Team SRL
Centrul de Formare și Perfecționare „Perfect Service”
Formenerg S.A.
FREE – Fondul Român pentru Eficiență Energetică
ICEMENERG S.A.
ICPE ACTEL S.A.
ICPE S.A.
ICPET ECO S.A.
INCD ECOIND
INCD TURBOMOTOARE COMOTI
INCDIE ICPE-CA
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

ISCE S.A.
ISPE S.A
ISPH PROJECT DEVELOPMENT S.A.
ROMELECTRO S.A.
SVASTA BUSINESS CONSULTING
TRACTEBEL ENGINEERING S.A.

Energie – Echipamente și Servicii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ABB SRL
ADREM
AEM TIMISOARA SA
ALMIPA PROD SRL
ALSTOM INFRASTRUCTURE ROMANIA
ANSALDO NUCLEARE SpA
ARC BRASOV SRL
ELECTROMAGNETICA S.A.
EMERSON PROCESS MANAGEMENT ROMANIA SRL
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL SRL WILMINGTON SUCURSALA ROMANIA
HITACHI EUROPE LTD. REPREZENTANTA
HONEYWELL ROMANIA SRL
HYDAC SRL
ITS EVENTS MANAGEMENT
MARINE& OFFSHORE CONSULTANTS
MOLDELECTROMONTAJ
NOVA INDUSTRIAL SA
ROMENERGO SA
SA RED NORD
SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA SRL
SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL
SEBA DYNATRONIC GMBH ROMANIA
SIEMENS SRL
SMART S.A.
TELETRANS S.A.
TEB - Total Energy Business

Energie – Transportatori, Producatori și Distribuitori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA
ELECTRICA SA
ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA
ENEL ROMANIA
HIDROELECTRICA S.A.
NUCLEARELECTRICA S.A.
OPCOM S.A.
RE POWER VANZARI ROMANIA SRL
REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI- RADET
REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA RATEN
TRANSELECTRICA S.A.
VEOLIA ENERGIE PRAHOVA

Petrol și Gaze – Echipamente și Servicii
1.

Grup Servicii Petroliere S.A.
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Petrol și Gaze – Transportatori, Producatori și Distribuitori
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AMROMCO ENERGY SRL
AXPO ENERGY ROMANIA S.A.
E.ON ROMANIA SRL
ENGIE ROMANIA
OMV PETROM S.A.
ROMGAZ SA MEDIAS S.A.
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Structura noastră de organizare și de
conducere
Adunarea Generală (AG): organul suprem de conducere al CNR–CME, formată din
totalitatea membrilor individuali şi colectiv, care se convoacă o dată pe an de către Preşedintele
CNR–CME.
Consiliul Director (CD): organul ales și mandatat de Adunarea Generală pentru conducerea
efectivă a CNR-CME, pentru o perioadă de 3 ani, format din președinte, vicepreședinți și
reprezentanții entităților celor mai reprezentative , membri colectivi ai CNR-CME. Consiliul
Director ia decizii pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale.
Directorul General Executiv: coordonează activitățile desfășurate de Secretariatului
Executiv CNR-CME, echipa de consilieri științifici ai CNR-CME, colectivul de redacţie al
Buletinului Mesagerul Energetic, programul VLER, reprezentanții Centrelor Universitare din țară
și răspunde în faţa CD – CNR-CME.

Componența Consiliului Director CNR-CME, 2016-2019

Nr.
1.
2.
3.
4.

Membri
Iulian Iancu – Presedinte, CNR - CME
Adrian Andrei Adam, ICEMENERG SA
Lucian - Liviu Albu, ACADEMIA ROMANA
Ovidiu Apostol, ROMELECTRO SA

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

GheorgheBălan, CNR - CME
Corneliu Bodea, ADREM INVEST SRL
Gabriel Comanescu, GRUP SERVICII PETROLIERE
George Darie, UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI
Sorin Dimitriu, CCIB
Sorin Călin Gal, ANRM
Mariana Gheorghe, OMV PETROM SA
Ioan Dan Gheorghiu, ISPE SA
Florin Gugu, ENEL
Frank Hajdinjak, E.ON ROMANIA
Luca Iacobici, CNTEE TRANSELECTRICA SA
Liviu Ilași, CONPET SA
Ionel Ilie, COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Cornel Jivan, ICPE SA
Aristotel Marius Jude, MINISTERUL ENERGIEI
Macovei Emil, SN NUCLEARELECTRICA SA
Octavian Macovei, ELECTROMAGNETICA SA
Virgil – Marius Metea, SNGN ROMGAZ SA
Mihai Mihăița, ASTR si AGIR
Mihail Minescu, UPG
Marcel – Octavian Nicolaescu, ELCEN BUCURESTI
Cristian Patticu, RATEN
Ion Potârniche, ICPE ACTEL SA
Dan Cătălin Stancu, ELECTRICA SA
Ion Sterian, SNTGN TRANSGAZ SA

30.
31.
32.
33.

Florin Tobescu, ANRE
Bogdan Valter, ENGIE
Nicolae Napoleon Antonescu, Reprezentant Consiliul Stiintific
Claudiu Butacu, Reprezentant VLER

Consiliul Director al CNR-CME este reprezentat de următoarele entităţi marcante cu
responsabilităţi în domeniul energiei și al mediului,
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Domeniul de responsabilitate

Entitatea

Politici energetice

Ministerul Energiei

Producerea energiei electrice şi termice

ELCEN București

Activităţi nucleare, producerea energiei electrice în centrale
nucleare

RATEN

Producerea şi distribuţia petrolului şi a produselor petroliere

OMV PETROM

Nuclearelectrica

Romgaz
Producerea, stocarea şi distribuţia petrolului si a gazelor naturale

Transgaz
CONPET

Producerea şi distribuţia cărbunelui
Producerea energiei electrice si termice

Complexul Energetic
Oltenia
Transelectrica
Electrica

Operatori de transport şi distribuţie
a energiei electrice

ENEL
E.ON
ENGIE
Electromagnetica
Grup Servicii Petroliere

Producerea de echipamente şi servicii energetice

Adrem Invest
ICPE ACTEL
Romelectro

Cercetare, proiectare, studii
Sisteme energetice, centrale electrice, energie-mediu, surse
regenerabile de energie
Autorităţi cu responsabilităţi in domeniul energiei electrice, gazelor
naturale, eficientei energetice, surselor minerale

ICEMENERG
ICPE
ISPE
ANRE
ANRM

UPB
UPG
Centrele universitare din ţară si Academii din România

ACADEMIA ROMANA
ASTR şi AGIR

Domeniul de afaceri

CCIB

Parlamentul României

Comisia de industrie şi
servicii a Camerei
Deputaţilor

ONG-uri cu profil energie-mediu

CNR-CME

Reprezentant Consiliul Stiintific

Nicolae Napoleon
Antonescu

Reprezentant VLER

Claudiu Butacu
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Consilierii CNR-CME (ordine alfabetică)
1.

Prof. dr. ing. Antonescu Nicolae Napoleon: președintele Consiliului Stiințific CNR-CME și
responsabilul activităților privind petrolul și gazele.

2.

Ing. Căpraru Constantin: activități privind energii din surse conventionale și neconvenționale/
inovari și promovări în cercetarea domeniului petrol si gaze .

3.

Ing. Constantin George, manager Program VLER.

4.

Ing. Gabor Dragoş: responsabilul activităților privind SNN - CNE Cernavodă, al relațiilor cu
unitățile privitoare la serviciile și combustibilul pentru Centrala Nucleară de la Cernavodă și cu
reglementatorii din domeniul nuclear
Prof. dr. ing. Golovanov Nicolae: responsabilul Programului „Relațiile cu Republica Moldova”, al
evenimentelor anuale CNR-CME, al Mesajulului FOREN și al problemelor referitoare la piața de
energie.
Dr. ing. Indre Gheorghe: responsabilul Studiului CME: Trilema Energiei și al activităților
privitoare la sistemul energetic

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Ing. Marinescu Cătălin: responsabilul relațiilor CNR – CME cu patronatele și al colaborării cu
sindicatele din domeniile energie – mediu
Prof. dr. ing. Muşatescu Virgil: responsabilul Programul „Forumul Regional al Energiei –
FOREN”, al activităților privind organizarea reuniunilor anuale “WEC Central and Eastern Europe
Regional Forum” sub egida CME și al
parteneriatelor cu organizațiile internaționale, membre ale CME .
Dr. ing. Pătruţi Alexandru: responsabilul Programului „Contributii CNR – CME la elaborarea
Strategiei Energetice Naționale” și al activităților privind resursele minerale, acte de reglementare;
concesiunile petrol, gaze,
miniere; cooperare internațională privind petrolulși gazele.
Dr. ing. Purica Ionuţ: responsabilul activităților privind relațiile cu Academia Româna și cu
entitătile din cadrul
Acesteia în domeniul energie – mediu, inovare, precum și al relațiilor cu institutele, fundațiile și
asociatiile cercetare - dezvoltare
Prof. Ratcu Elena: responsabilul Programului „ Platforma comună de colaborare CNR – CME cu
ONG-urile membre CNR – CME”, al rubricii „ Seniorii Energiei ” din Mesagerul Energetic, al
redactării Raportul Anual CNR – CME. Copywrighter și editor al Mesajului FOREN și administrator
al platformei de comunicare Facebook CNR-CME.
Dr. ing. Rugină Vasile: responsabilul activităților privind energia– mediul și eficiența energetică

13.

Ing. Vernescu Victor: responsabilul Programului „Publicațiile CNR – CME” și al activităților
privitoare la Statutul CNR- CME

14.

Drd. ing. Vilt Călin: responsabilul Programului: „Grupele de Studii Globale CME și reprezentanții
CNR – CME în aceste , al activităților referitoare la rețele inteligente și la programul nuclear

15.

Ing. Vlădescu Anton: responsabilul activităților legate de evenimente anuale CNR – CME, SEN
și Strategia Energetică Națională

Secretariatul Executiv CNR – CME
1.

Dr.ing. Gheorghe Bălan – director general executiv și
„Colaborarea cu institutiile de invatamant superior si Academii”

2.

Ing. Silvia Prundianu, șef dept.Evenimente, comunicare&relații publice interne, responsabilul
Programului „: Partenerii Media”

3.

Ec. Elena Pavel, șef dept Financiar-contabil-marketing

4.

Prof. Violeta Pera, șef dept. Secretariat General& Relații publice externe

5.

Prof. Luminița Durău, redactorul buletinului „Mesaerul Energetic”

responsabilul

Programulului:
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Consiliul Ştiinţific CNR-CME
Consiliul Stiinţific: oferă consultanţă Secretariatului Executiv CNR-CME pentru activităţile
ştiinţifice, tehnice şi expoziţionale ale Asociaţiei și îşi desfăşoară activitatea în cadrul Grupelor
sale de Lucru, conduse de coordonatori numiţi de Consiliul Director CNR-CME, pe baza
propunerii preşedintelui Consiliului Stiinţific. Aceştia răspund de avizele şi punctele de vedere
stabilite, fiecare în domeniul său de activitate. Membrii Consiliului Ştiinţific participă la şedinţele de
Consiliu Director.

Structura Consiliului Științific 2016
Preşedinte

Vicepreşedinte

Prof. dr. ing. Niculae Napoleon Antonescu – Consilier
CNR-CME, Rector Onorific Universitatea Petrol-Gaze,
Ploieşti
Ing. Ovidiu Apostol – Director ROMELECTRO

Secretar
Tehnic

Ing. Silvia Prundianu – Şef Departament Evenimente, Comunicare şi Relaţii
Interne CNR-CME

MEMBRII CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC

(in ordine alfabetică)

Dr. ing. Carmencita Constantin
Prof. dr. ing. Nicolae Iliaş
Dr. ing. Gheorghe Indre
Dr. ing. Anca Popescu
Dr. ing. Gheorghe Radu
Prof. Elena Ratcu
Prof. dr. ing. Daniela Scripcariu
Dr. ing. Ilie Turcu
Ing. Gheorghe Ţucu
Ing. Victor Vernescu
Dr. ing. Dragoş Zachia

Director General ALSTOM THERMAL SERVICES
Profesor Universitatea din Petroşani
Director TRANSELECTRICA
Consilier ISPE
Președinte SIPG
Consilier CNR-CME
Director General TRACTEBEL Engineering
Director RATEN ICN
Preşedinte ASRO
Consilier CNR-CME
Director General HIDROSERV

Grupele de Lucru ale Consiliului Științific (CS)
Nr.
Crt.

Grupa de lucru

Coordonator
Program-Membru CS

1.

Politici Europene pentru promovarea dezvoltării
sustenabile a energiei

Prof. dr. ing. Virgil Muşatescu

2.

Producere energie electrică şi termică. Centrale
termice, nucleare, regenerabile

Ing. Anton Vlădescu

3.

Trilema Energiei şi Securitatea Energetică

Dr. ing. Gheorghe Indre

4.

Piaţa de energie electrică

Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov

5.

Soluţii inteligente pentru alimentarea cu energie
a oraşelor inteligente. Obiectiv principal:
consumatorul

Drd. ing. Călin Radu Vilt

6.

Cărbune, uraniu şi mixul energetic

Dr. ing. Alexandru Pătruţi

7.

Petrol şi gaze

Prof. dr. ing. N. N. Antonescu

8.

Gestionarea şi monitorizarea calităţii energiei.
Echipamente şi servicii pentru industria energiei
Resurse umane în domeniul energiei

Ing. Dragoş Gabor

10.

Eficienţa energetică. Promovarea consumului
eficient de energie

Dr.ing. Vasile Rugină

11.

Cercetarea în domeniul energiei. Finanţarea
dezvoltării sustenabile a energiei

Prof. dr. ing. Ionuţ Purica

9.

Conf. dr. Ing. Lucian Toma
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Consiliul de Etică şi Onoare CNR-CME
Consiliul de Etică și Onoare promovează în rândul membrilor asociaţiei un comportament
adecvat, bazat pe corectitudine, încredere reciprocă şi sprijin în activităţile profesionale şi de
soluţionare operativă, eficientă şi echidistantă a abaterilor de la prevederile Codului de Etică şi
Onoare a membrilor CNR-CME. Preşedintele Consiliului de Etică şi Onoare CNR-CME este prof.
dr. ing. Nicolae Golovanov (profesor universitar, UPB).
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Reprezentanţii CNR-CME în Instituţiile de Învăţământ Superior și
Academii, 2016-2017
1. Academia Română

→ Acad. Lucian-Liviu Albu – director, Institutul de Prognoză Economică
→ Prof. Viorel Bădescu - m.c. al Academiei Române, Secția de Stiințe Tehnice
→ Prof. dr. ing. Constantin Bulac – Comisia de Energetică, decan Facultatea de Energetică
→ Prof.dr. ing. Laurențiu Fara, președinte, Comisia de Energie Regenerabilă
→ Prof.dr.ing.Filip Cârlea- Centrul de Promovare a Serselor Regenerabile de Energie
și Eficiență Energetică
2. Academia de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR)
→ Prof.dr.ing. Mihai Mihăiţă – preşedinte
3. Academia Oamenilor de Stiinţă din România (AOSR)
→ Prof.dr.ing. Adrian Badea – vicepreşedinte
4. Universitatea „Transilvania” Brasov
→ Prof. dr. ing. Nicolae Dănuţ Ilea, director Dep. Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată,
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
5. Universitatea „Politehnica” Bucureşti
→ Prof. dr. ing. George Darie – prorector UPB
→ Prof. dr. ing. Mircea Eremia - profesor emerit universitar
6. Academia de Studii Economice
→ Prof. univ. Adrian Tanţău – decan FABIZ
7. Universitatea Bucureşti
→ Prof.univ.dr. Nicolae Anastasiu – m.c. al Academiei Române
8. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
→ Prof. dr.ing. Sorin Caluianu – șef departament
→ Prof. dr. ing. Eleonora Darie
9. Universitatea Tehnică din Cluj
→ Prof. dr. ing. Mircea Chindriş - profesor universitar
10. Universitatea Maritimă din Constanta
→ Prof. dr. ing. Darie Tudor - profesor universitar
11. Universitatea din Craiova
→ Prof. dr. ing. Ion Mircea - profesor universitar
12. Universitatea „Dunarea de Jos” din Galaţi
→ Prof. dr. ing. Toader Munteanu - prorector
→ Dr. ing. Gelu Gurguiatu – şef lucrări
13. Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaşi
→ Prof. univ. dr. ing. Dumitru-Marcel Istrate – decan, Facultatea Inginerie Electrică,
Energetică şi Informatică Aplicată
14. Universitatea din Oradea
→ Prof. dr. ing. Gabriel Bendea – decan Facultatea Inginerie Energetică şi Management
Industrial
15. Universitatea din Petroşani
→ Prof. dr. ing. Nicolae Iliaş – profesor universitar
16. Universitatea de Petrol si Gaze din Ploieşti
→ Prof. univ.dr.ing. Mihail Minescu – prorector
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17. Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava
→ Prof. univ. dr. ing. Radu Pentiuc – director Departmantul Electrotehnică
18. Universitatea „Valahia” din Targovişte
→ Prof. dr. ing. Nicolae Olariu - profesor universitar
19. Universitatea „Politehnica” din Timişoara
→ Conf. dr. ing. Gheorghe Toma Vuc, Departamentul Electroenergetică

REPUBLICA MOLDOVA
20. Universitatea Tehnică a Moldovei
→ Conf. dr. Victor Pogora – decan Facultatea Energetica și Inginerie Electrica
21. Academia de Ştiinte a Moldovei – Institutul de Energetica
→ Dr. Mihai Tîrşu – Director
22. Asociația Consumatorilor de Energie
→ Prof. dr. ing. Nicolae Mogoreanu
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Structura organizatorică a Asociaţiei CNR-CME, 2016
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Membrii CNR-CME în Grupele de Studii ale Consiliului
Mondial al Energiei (London Office), 2016-2019
În cadrul Consiliului Mondial al Energiei există şase domenii geografice de activitate care includ
o serie de Grupe de Studii şi de Programe, orientate pe principalele domenii ale energiei pe
termen scurt, mediu şi lung. Datorită recunoaşterii de către Consiliul Mondial al Energiei a
expertizei şi a notorietăţii specialiştilor români, unii dintre membrii ai CNR-CME au fost
nominalizați în Grupe de Studii ale Consiliului Mondial al Energiei, după cum urmează:

Nr.

1.

2.

4.

Grup de Studii

Resursele Mondiale
Energetice

Trilema Energiei

Scenarii energetice
globale: Energy
Water – Food Nexus

Președinte

Hans Wilhelm
Schifter
Joan
MacNaughton

Ged Davis

CNR-CME și entitățile
membre

ANRM și CNR-CME
Transelectrica SA
CNR-CME
Academia Română și CNRCME

Electrica SA și ICPE SA
5.

Scenarii energetice
globale: E-Mobility

Ged Davis

Nominalizări

Florina Șora
Alexandru Pătruți
Gheorghe Indre
Constantin Ciutacu
Ionuț Purica

Nicolae Mocioi

Nicolae Vasile
CNR-CME

6.

7.

8.

9.

10.

Eficiența energetică
Integrarea susrelor
regenerabile în
sistemul
electoenergetic
(RESI)
Finanțarea
infrastructurii
energetice reziliente

Inițiativa electricității
globale (GEI)
Performanța
centralelor
producătoare de
energie electrică
(PGP)

Elena Nekhaev

ANRE și CNR-CME

Emil Calotă și Vasile
Rugină

Transelectrica SA

-

CNR-CME

Gheorghe Indre

Transelectrica SA și
Transgaz SA

-

Alessandro Clerici

Didier Sire

CEZ Romania

Virgil Mușatescu
Gheorghe Indre
Adrian Borotea

CNR-CME

Virgil Mușatescu

ELCEN Bucuresti

-

CNR-CME și Nuclearelectrica

Anton Vlădescu
Emil Macovei

CNR-CME

Philippe Joubert

B.P. Rao

Romanian Energy Center
11.

Reguli de
tranzacționare și
investiții

Tim Richards
GE USA

WEC/ Romanian National
Committee

Virgil Mușatescu
Adrian Borotea
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12.

Cadrul global

13.

Future Energy
Leaders Programme –
FEL 100

Stefan Ulreich

CNR-CME

Sophie Rose –
Manager

FEL Romania

Gheorghe Indre

Andrei Covatariu
Ioana Gafton

Filipe Mota da
Silva - Chair

14.
WEC Academy
Progress Raport

FEL Romania
Cristina Morales

George Constantin
Andrei Covatariu
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Programe, proiecte și studii CNR-CME
Programul VLER– Viitorii Lideri Energeticieni din România
Programul VLER este inițiat și coordonat de către CNR-CME pentru recrutarea și selecția celor
mai buni tineri energeticieni români, care, prin cunoștințele și talentele lor, să contribuie la
dezvoltarea sustenabilă a sectorului energetic național, formarea capabilităților de leadership,
implicarea în activitățile interne și internaționale ale CNR-CME și promovarea activităților
acestora.
În 2016 managerii Programului VLER au fost prof. Elena Ratcu și ing. George Constantin.

Platforma de colaborare a ONG-urilor din România, membre CNRCME
In anul 2016 CNR-CME a continuat colaborarea strînsă cu ONG-urile din industria energetică
românească care au agreat de comun acord Platforma de Colaborare a celor mai importante
ONG-uri din domeniul energiei din România, membre ale CNR-CME.
Acordând o atenție deosebită problemelor importante cu care se confruntă în prezent domeniul
energie-mediu din lume, CNR-CME a avansat ideea ca toate ONG-urile din România pe
probleme de energie să-si armonizeze activităţile şi opiniile pentru a deveni o voce unică,
puternică și coerentă, care să poată fi luată în considerare de către decidenții economici şi
politici, autoritățile guvernamentale, administrative și de reglementare din România.
Coordonatorul Platformei de colaborare a ONG-urilor din România, membre ale CNR-CME este
dr.ing. Gheorghe Bălan, iar responsabilii acesteia sunt ing. Victor Vernescu și prof. Elena
Ratcu– consilieri științifici CNR-CME.

Grupul de Lucru „Smart Grids”
Având în vedere importanţa Rețelelor Inteligente (Smart Grids) pentru furnizarea eficientă a
energiei electrice și asigurarea alimentării cu energie electrică sustenabilă, economică și în
conditii de siguranță, prin integrarea în mod inteligent a acțiunilor tuturor
operatorilor/utilizatorilor
de
energie
conectați
la
rețea
(generatoare,
transportatori/distribuitori, utilizatori sau cei care îndeplinesc ambele calităţi), CNR-CME a
înființat Grupul de coordonare și sprijin a activităților pentru Rețele Inteligente-Smart Grids.
Grupul are ca scop sprijinirea activității Comisiei ministeriale ca organism tehnico-știintific
pentru promovarea/coordonarea activităților și proiectelor în acest domeniu, în cadrul
comunității energetice din România.
Grupul de lucru Smart Grids cuprinde membri din mediul universitar, cadre didactice, tineri și
specialiștii SEN cu mare expertiză și experiență în domeniu.
În anul 2016 au avut loc un numar de șapte simpozioane și conferințe dedicate rețelelor
inteligente organuzate de CNR-CME și deentități colaboratoare ala CNR-CME.
Coordonatorul Programului Smart Grids este drd. ing. Călin Vilt, consilier științific CNR-CME.

Programul de editare a publicațiilor CNR-CME
Programul are ca obiective coordonarea realizării publicațiilor editate de CNR-CME:
buletinul informativ Mesagerul Energetic, publicația EMERG, volumul Seniorii
Energiei. Coordonatorul programului este ing. Victor Vernescu, consilier științific
CNR-CME.
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Evenimente 2016
Evenimente noastre
28 ianuarie 2016: Adunarea Generală a membrilor Asociației
CNR-CME
Întâlnirea Adunării Generale CNR-CME a reunit membrii colectivi și individuali ai CNR-CME,
factorii de decizie și reprezentanți ai companiilor, societăților și firmelor importante din
domeniul energiei (energie electrică, petrol, gaze, cărbune, surse regenerabile de energie, al
producerii și furnizării de echipamente și servicii pentru sectorul energie, reprezentanți din
cadrul institutelor de cercetare, centrelor universitare, organizațiilor nonguvernamentale,
decidenți guvernamentali. Adunarea Generală (AG) a prezentat Raportul Consiliului Director al
CNR-CME privind activitatea și execuția bugetară de venituri și cheltuieli pe anul 2015, planul
de activități și proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016.

Mesajele cele mai importante ale Adunării Generale au fost următoatele

→ Lucrările AG s-au desfăşurat în contextul succesului obținut de cea de a 21-a sesiuni de la
Paris a Conferinței părților (COP 21) la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor
climatice (CCONUSC) și a 12-a sesiune a Reuniunii părților la Protocolul de la Kyoto (CMP 11).
Recomandările Conferinţei de la Paris au reflectat preocupările lumii privind mediul ambiant şi
au pus în faţa noastră provocări importante pentru 2016 determinate de dezvoltarea sectorului
energie, prinre care: Revoluţia tehnologică fără precedent la care asistăm și care ar putea
oferi răspunsuri adecvate acestor provocări, cu condiția unei solidarități umane pentru
asigurarea unei dezvoltări sustenabile a societăţii; necesitatea interconectării sistemelor de
energie, a pieţelor din Europa; definitivarea strategiei energetice, aplicarea mai clară a legii
eficienţei energetice, a legii surselor regenerabile de energie, este necesară dezvoltarea legii
petrolului şi a energiei nucleare; România fiind integrată într-o zonă de acțiune de urgență
energetică, deși are o scădere în ceea ce privește utilizarea energiei/locuitor, se află pe locul
doi în sărăcia energetică, deoarece 30% din populația României nu-și poate achita factura, iar
28,5% fiind riscul de privare de energie. De aceea, energia trebuie privită în sensul utilizării
eficiente, iar în acest sens ANRM, Banca Națională, ANRE și Consiliul Concurenței au un rol
extrem de important. (dl. Iulian Iancu, președintele CNR-CME).

→ Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei reprezintă un important partener
de dialog în consultările pe care Ministerul Energiei le-a inițiat și le va iniția în raport cu
elaborarea politicilor energetice și, inclusiv, a Stategiei Energetice Naționale. Ministerul
Energiei are ca obiectiv asumat elaborarea Strategiei Energeice Naționale, proces transparent
care va include mai multe sesiuni de consultări publice în raport cu sectoarele abordate, motiv
pentru care invităm Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei, împreună cu
membrii săi, persoane juridice sau fizice, colective sau individuale, să participe activ la aceste
sesiuni, în măsura în care sectorul sau subiectul abordat se regăsește în aria de activitate a
Comitetului sau a membrilor săi asociați. (dl. Artistotel Jude, Secretar de stat la Ministerul
Energiei)

→ Asociația CNR-CME este partea cea mai competentă a entității energetice din România,
entitate cu care ANRE dorește o colaborare cât mai strânsă în vederea adoptării celor mai bune
reglementări care să aibă la bază contribuția tuturor operatorilor din piața de energie.
Obiectivelee ANRE pe termen scurt sunt finalizarea , printre altele a procesului de liberalizare a
prețurilor în piața concurențială de gaze naturale, sperându-se la o reducere a prețului le nivelul
utilizatorului.Ţinând seama de situaţia internaţională în sectorul energie, volatilitatea preţurilor
trebuie avută în vedere la elaborarea strategiilor de dezvoltare industrială şi economică, fără să
fie uitaţi utilizatorii vulnerabili. Este important dialogul cu operatorii din sector, cu utilizatorii
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finali şi cu toţi specialiştii. În acest sens, dialogul şi colaborarea cu CNR-CME este încurajatoare.
În ce privește regenerabilele, a mai spus domnia sa, România este în avans față de Uniunea
Europeană înregistrând deja 24%, cu trei ani înainte de 2020. (dl. Nicolae Havrileț, președintele
ANRE)
→ Adunarea Generală a CNR-CME reprezintă unul dintre puţinele momente în care se încearcă
o reunire a membrilor colectivi şi ai membrilor individuali şi în care, deşi zgârcit din punctul de
vedere al bugetului de timp alocat, se mai pot auzi şi timide voci critice sau mai sonore şi mai
entuziaste voci apreciative şi supermulţumite de realizări şi de perspective (dl. Gheorghe Indre,
consilier științific CNR-CME).
→ Programele și publicațiile CNR-CME au un rol important în cadrul Asociației CNR-CME, iar
specialiștii cu experiență sau tinerii profesioniști trebuie să-și promoveze în acest cadru ideile
noi, acțiunile novatoare, pentru un valoros schimb de informații. (prof.dr. em. Mircea EremiaUPB)
→ Hidrogenul care în curînd va deveni un element de bază pentru dezvoltaeea sustenabilă a
economiei, trebuie considerat ca un combustibil alternativ și investiţie de aur în viitorul
energeticii, deoarece va fi un suport în situații critice datorită capabilității sale de stocare iar
dorința noastră este de a colabora cu toate companiile de electricitate în acest sens (dl. Ioan
Iordache preşedintele Asociaţiei Române pentru Hidrogen).

Componența Consiliului Director al Asociației
perioada 2016-2019

CNR-CME pentru

Ca urmare a votului exprimat de cei 459 membrii colectivi și indiciduali ai CNR-CME
s-a ales Consiliului Director al Asociației, în următoarea componență

Entitatea

Membrii aleși

ACADEMIA ROMANA

Lucian-Liviu Albu

ANRE

Florin Tobescu

ANRM

Sorin Calin Gal

ASTR + AGIR

Mihai Mihăițăa

Camera Deputatilor

Iulian Iancu

CCIB

Sorin Dimitriu

Complexul Energetic Oltenia –

Ionel Ilie

CONPET

Liviu Ilași

E.ON Romnânia

Dan Cătălin Stancu

ELCEN București

Marcel-Octavian Nicolescu

ELECTRICA

Ioan Roșca

ELECTROMAGNETICA

Octavian Macovei

ENEL

Florin Gugu

ENGIE

Bogdan Valter

Grup Servicii Petroliere

Gabriel Comanescu
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ICPE

Cornel Jivan

ICPE ACTEL

Ion Potârniche

ISPE

Ion –Dan Gheorghiu

NUCLEARELECTRICA

Emil Macovei

OMV PETROM

Mariana Gheorghe

RATEN

Cristian Patticu

ROMELECTRO

Ovidiu Apostol

ROMGAZ

Virgil-Marius Metea

TRANSELECTRICA

Gheorghe Indre

TRANSGAZ

Ciprian Octavian Alic

Univ. Politehnica Bucuresti

George Darie

Universitatea Petrol și Gaze Ploiești

Mihai Minescu

ICEMENERG

Adrian-Andrei Adam

ADREM INVEST

Corneliu Bodea

ONG-uri

Gheorghe Bălan

MINISTERUL ENERGIEI

Aristotel Jude

Reprezentantul Consiliului Științific

N.N.Antonescu

Reprezentantul VLER

Claudiu Butacu

Președintele Asociației CNR-CME pentru perioada 2016-2019 a fost ales dl. Iulian Iancu
Comisia de cenzori pentru perioada 2016-2019: Daniela Petcu – Președinte, Ioana Iorga și –
Stefania Mircea, membri
În cadrul Adunării Generale CNR-CME au fost acordate titlul de membru onorific CNR-CME,
medalia și brevetul CNR-CME după cum urmează
Titlul de Membru onorific s-a acordat următorilor: Anastasiu Nicolae (UPB), Andras Iosif (U
Petrosani), Apostol Ovidiu (Romelectro); Avram Lazăr (UPG Ploiești), Cernat Marian (ANRE),
Costin Andrew (Petroleul Club of Romania), Graur Adrian ( U Stefan cel Mare-Suceava), Mălureanu
Ion (UPG Ploiești), Marinescu Cătălin (FPEN), Mihăiță Mihai (ASTR, AGIR), Nicolescu Răzvan
(Deloitte), Ratcu Elena (CNR-CME), Silvaș Ioan (Electrica).
Brevetul și medalia CNR-CMR s-a acordat următorilor: Apostol Mădălin (OMV Petrom), Batislau
Mihai (UPG Ploiești), Bădescu Viorel (Academia Română), Bendea Gabriel (U Oradea), Binig
Valeriu (E7Y Romania), Borotea Adrian (CEZ Romania) Brana Mihai (Honeywell), Cazna Victor
(UPETROM-GSP), German Mihai (Danubium Energy), Manolache Traian (Emersdon), Minescu ihai
(UPG Ploiești), Popescu Elena (Ministerul Energiei), Radu Sorin Mihai (U. Petroșani), Selinschi
Gabriel (OMV Petrom), Seranficeanu Aurelian Calistru (U Petroșani), Toth Florentina (Schneider)
precum și următorilor membri ai Prigramului VLER : Butacu Claudiu (EfdeN), Gafton Ioana (E&Y),
Manoloiu Alisa (UPB), Scutaru Marius (Elcomex), Stratulat Adrian (Energodynamics), Toma Lucian
(UPB), Vilt Mihai (Forte Gaz)
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11 februarie 2016 : Întâlnirea de Lucru cu ONG-urile membre
CNR-CME, reprezentanţii desemnaţi de Instituţiile de
Învăţământ Superior, Academii și Partenerii Media
Întâlnirea de lucru a prilejuit un mijloc eficient de dialog între participanți, analizîndu-se
temele comune de colaborare pentru consolidarea unei platforme de comunicare între toate
ONG-urile membre CNR-CME, axată pe următoarele obiective:

→ Platforma comună de colaborare CNR-CME și organizțiile membre CNR-CME, prin
Organizarea în comun a evenimentelor care au ca tematica ultimele rapoarte elaborate de
grupele de studii ale Consiliul Mondial al Energiei
→ Diseminarea de articole, interviuri, proiecte și studii de caz în publicațiile comune
→ Propuneri de moderatori si vorbitori si mediatizarea evenimentelor comune
→ Participarea la FOREN 2016 și mediatizarea evenimentului pe toate canalele și prin toate
modalitățileproprii fiecărui ONG în parte.

18 februarie 2016: Masa Rotundă „ Aspecte privind dezvoltarea
cooperării în domeniul energiei între România şi Republica
Moldova
Evenimentul a avut loc în cadrul parteneriatului de colaborare între CNR-CME și Universitatea
tehnică din R Moldova. Masa Rotundă a fost coordonată de conf.dr.ing Victor Pogora, decanul
Facultății de Energetică și Inginerie Electrică, iar moderatorii lucrărilor au fost dr.ing. Anca
Popescu, dr.ing. Alexandru Săndulescu şi prof.dr.ing. Valentin Arion Printre vorbitori s-au aflat
:Iurie Cazacu, şef Regimuri Electrice, I.S. ”Moldelectrica, dr.ing. Nicolae Mogoreanu,
preşedintele Asociaţiei Consumatorilor de Energie din Republica Moldova, prof.dr.ing. Mihai
Cernei şi ing. Vasile Leu, prof.dr.ing. Virgl Muşatescu, prof.dr.ing. Nicolae Golovanov, ing. Oana
Ceaki, doctorand în cadrul UPB,dr.ing. Gheorghe Indre.
Principalele concluzii și recomadări :
→Obiectivele strategice și acțiunile stipulate în Strategia Energetică a Republicii Moldova până
în anul 2030 și în Strategia Sectorială de Cheltuieli în domeniul energetic determină
perspectivele de dezvoltare pe termen lung, mediu și scurt a sectoarelor complexului
energetic: electroenergetică, termoenergetică, aprovizionarea cu gaze naturale, precum și
sursele regenerabile de energie și eficiența energetică.

→ Evidențierea problemeleor ce ţin de securitatea energetică a Republicii Moldova prin
realizarea interconexiunilor cu România și a aspectelor privind dezvoltarea sistemului
electroenergetic odată cu preocupările privind limitarea poluării mediului ambiant și utilizarea
eficientă a surselor locale de energie.

→ Realizarea interconexiunilor cu România în etapa actuală este posibilă numai în asincron;
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→ Colaborarea cu CNR–CME poate fi benefică pentru abordarea împreună cu specialiștii din
România a celor mai importante probleme ale sistemelor actuale de energie. În acest sens
actuala Masă Rotundă reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea relațiilor tehnico–științifice
între energeticienii din cele două țări.

→ Interconexiunile vor asigura securitatea energetică a Republicii Moldova;
→ Trebuie continuate eforturile pentru limitarea poluării mediului ambiant și utilizarea eficientă
a resurselor locale, în special fotoelectrice, biomasă și eoliene;

→ Promovarea echilibrată a măsurilor de sporire a securităţii energetice.
Pentru promovarea și realizarea obiectivelor stipulate în documentele de politici energetice ale
țării, aliniate la obiectivele energetice ale Uniunii Europene sunt stringent necesare
următoarele acțiuni:
Electroenergetică:
→ Elaborarea studiilor de fezabilitate privind selectarea și argumentarea soluțiilor tehnice
rezonabile de realizare a interconexiunilor sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu
sistemul electroenergetic al României în regim asincron de funcționare prin liniile electrice de
înaltă tensiune 400/330 kV conform prevederilor documentelor de politici energetice a țării
(Vulcănești-Isaccea, Bălți-Suceava).
→ Argumentarea soluțiilor de amplasare a stațiilor BtB și a parametrilor liniilor de
interconexiune de tensiune înaltă 400/330 kV (Vulcănești, Strășeni, Iași, Bălți, Suceava).
→ Determinarea priorităților de dezvoltare a rețelelor interne de tensiune înaltă 330 kV,
inclusiv a porțiunilor Vulcănești-Chișinău, Chișinău –Strășeni - Bălți; Bălți- CHE
Novodnestrovsk.
→ Estimarea perspectivelor de utilizare a LEA 110 kV (existente) întru îndeplinirea funcțiilor
de linii de interconexiune dintre sistemele electroenergetice ale Republicii Moldova și României.
Termoenergetica:
→ Dezvoltarea generării distribuite privind producerea energiei termice și electrice prin
cogenerare. Argumentarea priorităților eșantionate în timp de dezvoltare a surselor de
cogenerare distribuită, inclusiv, în componența sistemelor centralizate de încălzire a mun.
Chișinău și mun. Bălți.
Sursele regenerabile de energie și eficiența energetică:
→ Aprobarea legii privind utilizarea surselor regenerabile de energiei în Republica Moldova;
→ Lansarea mecanismelor suport a energiei produsă din surse regenerabile;
→ Elaborarea mecanismului de asigurare a conectării și exploatării centralelor din surse
regenerabile integrate în sistemul electroenergetic național, ținând seama de asigurarea
funcționării stabile a sistemelor energetice;
→ Promovarea principiului de solidaritate a sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova
și României la dezvoltarea segmentului de generare pe baza surselor regenerabile de energie
în teritoriu.
Cercetarea în domeniul energiei
→ Coordonarea activităților de cercetare a instituțiilor de profil din Republica Moldova și din
România în domeniul creșterii securității energetice, eficienței energetice și siguranței
alimentării cu energie a utilizatorilor finali, inclusiv, în cadrul Protocolului semnat de către
Asociaţia Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei și instituțiile membre ale
CNR-CME din Republica Moldova.
Colaborarea CNR-CME cu specialiști de marcă din R. Moldova
La întîlnirea de lucru organizată separat de CNR-CME și specialisti din R. Moldova au participat
membrii delegaţiei CNR-CME, membri ai corpului profesoral din Universitatea Tehnică a
Moldovei, din Univesitatea de Stat, reprezentanţi ai ANRE din Republica Moldova, directorul
Institutului de Energetică al Academiei din Republica Moldova, specialişti din cadrul I.S.
”Moldelectrica”. Întâlnirea de lucru a evidențiat buna colaborare existentă între CNR-CME și
entitățile participante la eveniment și modul în care aceastăcolaborare se poate consolida pe
viitor
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25 februarie, 2016: Conferința „Declarația Consiliului Mondial al
Energiei la COP 21- Acțiuni de solidaritate la nivel național și regional
pentru implementarea Acordului COP 21
Conferința, moderată de dna. Elena Popescu, director General – Ministerul Energiei și dl.
Călin Vilt, consilier științific CNR-CME, a dezbătut și a diseminat deciziile şi concluziile
întîlnirii COP 21 de la Paris, și, de asemenea, a mediatizat în cadrul sectorului energiei din
România cele mai importante concluzii şi recomandări rezultate.
Obiectivele evenimentului au fost:
→ Stabilirea principalelor obiective naţionale şi regionale care se vor regăsi în planul de
acţiuni care va fi elaborat pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

→ Analiza concluziilor şi recomandărilor cheie pentru poziţionarea României.
Vorbitori de marcă, printre care: dl. Constantin Ciutacu, Director General Adjunct, INCE –
Academia Română, dna Dumitra Mereuță, Specialist Schimbări Climatice, dl. Romeo Urjan
Director-Nuclearelectrica , dna Rodica Popa Director OPCOM, dl. Marian Dobrin, Șef Secție
Studii Finanțare Proiecte, ISPE, dl. Alexandru Valeriu Binig, Partner, Advisory, Ernst & Young
SRL, dna Ioana GHEORGHIADE, Director Executiv- BCR au analizat și supus dezbaterilor
următoarele probleme:
→ Aspecte pe termen lung privind dezvoltarea tehnologiilor de reducere a emisiilor în
generarea / stocarea de energie din România;

→ Propunerea unor orientări de politici de industrializare şi de transporturi cu emisii reduse;
→ Asigurarea infrastructurii necesare pentru a face faţă schimbărilor climatice;
→ Contribuţiile Acordului de la Paris la dezvoltarea durabilă a României;
→ Finanţarea proiectelor de infrastructură din sectorul energie.
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17 martie, 2016 : Conferința „Raportul Trilema Energiei la nivel
mondial”
Moderată de dna. Elena Popescu, director general pentru energie și mediu -Ministerul Energiei,
dl. Corneliu Rădulescu director general al direcției Eficiența Energetică - ANRE și dl. Gheorghe
Indre consilier științific CNR-CME, conferința a dezbătut conținutul Raportului Trilema energiei
pentru anul 2015 elaborat de Consiliul Mondial al Energiei, pentru a veni în sprijinul guvernelor
și elaboratorilor de politici energetice, al investitorilor, finanțatorilor, industriei energiei și
utilizatorilor energiei. Raportul a fost elaborat de CME și ca suport pentru discuțiile și hotărârile
COP 21 de la Paris, cu acent pe identificarea de Acțiuni prioritare privind schimbările climatice
pentru echilibrarea trilemei energiei.
Vorbitorii au evidențiat scopul raportului, structura, indicatorii trilemei energiei, indicatorul de
securitate energetică, indicatorul de echitate şi indicatorul de sustenabilitate, datele pe baza
cărora s-au calculat acești indicatori și parametri considerați în calculul lor. S-a subliniat că
obiectivul politicilor energetice în accepțiunea raportului este echilibrarea celor trei indicatori
prin programe de investiții menite să dezvolte și să eficientizeze infrastructura sectorului, să
diversifice portofoliul de resurse energetice primare, prin reglementări ale pieței de energie și
prin politici de stimulare și atragere a resurselor financiare necesare. S-au precizat evoluțiile
celor trei indicatori pentru România și recomandările Raportului privind măsuri de politică
energetică. De asemenea au fost descrise, modul de grupare a stelor pentru coerență,
rezultatele raportului pe regiunile globului și acțiunile prioritare recomandate pentru fiecare
regiune, având ca referință anul 2010 și corespunzător celor două scenarii Jazz și Simfonie,
utilizate de CME în elaborarea studiului de prognoză a evoluției domeniului energiei pe orizontul
2050.
Principalele aspecte prioritare pentru politica și strategia națională subliniate in cadrul
evenimentului au fost :

→ Considerarea particularităților, sociale, economice și de mediu în procesul de integrare a
pieței de energie cu piața din UE;
→ Considerarea realităților economice și a decalajelor existente între diversele țări și zone din
UE care face ca pentru unii integrarea să fie avantajoasă și benefică iar pentru consumatorii
din alte zone să fie dezavantajoasă;
→ România trebuie să țină cont de gradul și capacitatea consumatorilor de energie de
suportabilitate a costurilor;
→ Echilibrarea indicatorilor din Trilemă necesită transfer de tehnologie pentru creșterea
performanțelor în special la infrastructura rețelelor de transport și distribuție;
→ Examinându-se dimensiunea echității în situația energetică din România pentru categoria
consumatorilor casnici, s-a definit conceptul de sărăcie energetică așa cum este el folosit în UE
și cum a fost el folosit pentru prima dată în Marea Britanie, propunîndu-se folosirea conceptului
de vulnerabilitate a consumatorului, care, corelat cu un studiu al Institutului pentru Cercetarea
Calității Vieții (ICCV) analizează situația din România din acest punct de vedere;
→ Obținerea din partea politicilor energetice a unor semnale corecte care să încurajeze
finanțarea, deoarece afacerile din domeniul energiei trebuie să genereze proiecte bancabile
pentru a beneficia de finanțările disponibile;
→ Solicitarea ca liderii energtici globali să realizeze o bună gestionare a resurselor și energiei
atât pentru industria de energie cât și pentru cererea de energie, dar și o schimbare de ritm
în investiții și o colaboare între sectoarele public și privat pentru susținerea cercetării,
dezvoltării și proiectelor demonstrative.
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31 martie, 2016: Workshop „ Perspective energetice mondiale.
drumul către rezilienţă - managementul şi finanţarea
infrastructurilor energetice pentru a face faţă riscurilor
generate de condiţiile climatice extreme”
Scopul evenimentului a fost diseminarea în România a raportului Consiliului Mondial al Energiei
(CME) în cadrul programului de studii pentru anul 2015, în baza căruia CNR-CME a organizat
o serie de conferinţe care au abordat tematiciile studiilor: 1) Declaraţia CME la Conferinţa
Părţilor (CoP 21) de la Paris din 2015, 2) Raportul privind Trilema Energiei, 3) Raportul privind
Drumul spre Reziliență – riscurile generate de evenimentele de vreme extremă, urmând ca
seria să fie încheiată de discuţii privind Iniţiativa Globală a Electricităţii (GEI).
Moderatorul atelierului, prof.dr. Virgil Mușatescu, consilier științific CNR – CME, a fost sprijinit
în eforturile de clarificare ale noţiunilor noi lansate de studiu şi în ghidarea discuţiilor de către
dna. Dumitra Mereuță, consilier personal al Ministrului Mediului.
Raportul CME reliefează accentul pus pe impactul unor riscuri noi, în special a evenimentelor
de vreme extremă asupra infrastructurii energetice. Necesitatea unei astfel de analize rezidă
în faptul că numărul de astfel de evenimente în ultimii ani faţă de ultimii 20 ani a crescut cu
40%, iar frecvența s–a dublat. În consecinţă, studiul examinează soluţiile tehnice şi de
proiectare pentru dezvoltarea unor sisteme energetice reziliente şi se sugerează cum trebuie
încorporate riscurile aferente vremii extreme în evaluări tehnice şi financiare pentru
dezvoltarea unei infrastructuri mai sigure. În final, raportul arată cum modelele financiare şi
natura investiţiei trebuie să se adapteze pentru extinderea mecanismelor necesare de
reziliență.
Pentru clarificarea noţiunilor, s-a făcut o analiză succintă a conceptului de
reziliența, subliniindfu-se că Raportul identifică trei tipuri de riscuri noi care aduc provocări
suplimentare sistemelor energetice actuale:
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→ Riscul de vreme extremă, înţelegând prin aceasta orice formă de vreme care este severă,
neobişnuită sau nesezonieră. În afara furtunilor puternice, exemple tipice sunt secetele,
valurile de căldură pe perioade îndelungate şi inundaţiile;
→ Legătura energie – apă – hrană este o relaţie complicată şi interdependentă între folosirea
de către om a apei, a hranei şi a energiei, cu impact direct şi indirect asupra economiei,
societăţii, bunăstării, mediului, ecologiei, sănătăţii şi comerţului;
→ Riscul cibernetic. Tehnologiile şi sistemele de reţea s-au modernizat, iar complexitatea
interconexiunii lor s-a accentuat exponenţial. Un atac cibernetic se referă la o manevră folosită
de indivizi sau organizaţii care ţintesc infrastructura, sistemele informatice, rețele de reţea
şi/sau dispozitivele electronice personale. Măsurile de creştere a rezilienței se pot clasifica tipic
în măsuri „hard”, respectiv „soft”. Până acum, energia- ca majoritatea sectoarelor de
infrastructură- s-a bazat pe măsuri hard care asigură sectorul să reziste şi să se întoarcă la
performanţele iniţiale în urma unui incident brusc sau a unui impact de o anumită magnitudine.
Într-o asemenea abordare, infrastructura s-a construit pe principiul „fail-safe”. Acest tip de
măsuri e scump şi nu a luat – de multe ori - în considerare vremea extremă. O a doua abordare
o reprezintă măsurile soft. Înfruntată cu riscuri emergente şi care evoluează rapid, în
infrastructura a apărut conceptul de „safe-fail”. El recunoaşte că sistemele pot cădea şi – de
aceea - trebuie soluţii mai inteligente (smarter), în locul celor mai puternice. Reziliența soft
poate fi mai bună prin adaptarea infrastructurilor printr-o mai bună preparare de a răspunde
la impacturi bruşte şi de a reduce avariile. De aceea, într-o abordare integrată trebuie
combinate cele 2 tipuri de măsuri.
S-a subliniat de asemenea că studiul CME, împreună cu recomandările și concluziile acestuia
trebuie cunoscute de către toți decidenţii domeniului.

27-28 aprilie, 2016: SEE UPSTREAM 2016
Cea de-a 8-a ediţie a „Conferinţei şi Expoziției anuale privind tehnologiile upstream, pe mare
şi uscat, în regiunea Mării Negre”, sub denumirea „SEE UPSTREAM 2016” a fost organizat la
la JW MARRIOT Bucharest Grand Hotel de către Petroleum Club of Romania (PCR) şi Industry
Media Vector, iar CNR-CME a avut calitatea de co-organizator), partener principal fiind INCDT
COMOTI .
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La lucrările conferinţei au participat peste 100 de persoane, decidenți , specialiști, cadre
didactice universitare, cercetători, proiectanţi şi operatori din industria de petrol şi gaze, din
cele mai importante companii care operează în acest domeniu în general şi de upstream în
special. De asemenea, au mai participat specialişti şi manageri de mare valoare din alte
domenii importante, implicaţi în diverse probleme ale industriei de petrol şi gaze, respectiv
economişti, finanţişti, jurişti s.a.
În cadrul sesiunii de deschidere, moderată de dl. Andrew Costin, preşedintele PCR, domnii
Niculaie Havrileț – preşedintele ANRE, Iulian Iancu – preşedintele CNR- CME, Eugen Popitiu,
consilier al preşedintelui ANRM şi Niculaie Napoleon Antonescu – rector onorific al UPG Ploieşti
au analizat situaţia mondială, zonală şi locală a industiei de petrol şi gaze, determinată atât de
condiţiile geo-politice actuale şi mai ales de scăderea costului petrolului şi mărirea ofertei de
hidrocarburi pe piaţă. În acest context, toţi au subliniat că lucrările din domeniul industriei de
petrol şi gaze în general şi în cele de upstream în special s-au redus substanţial fapt ce a
diminuat substanţial atât investiţiile cât şi volumul acestora cu consecințe dramatice asupra
societăţilor cu activităţi în acest domeniu. Acest fapt a dus în final şi la reduceri masive de
personal, ducând la disponibilizări, totale şi temporare, de până la 20 % cu efecte economice
şi mai ales sociale deosebit de grave.

Sesiunea moderată de dl. Ionuţ Purica – expert pentru energie la Academia Română, a cuprins
lucrări privind costul petrolului inclusiv implicaţii, tendinţe şi prognoze, respectiv servicii de
sprijin al industriei de petrol şi gaze din punct de vedere legislativ, financiar, al siguranţei şi
managementului riscului, certificarea şi acreditarea HR, taxelor şi auditului. În cadrul sesiunii
au fost prezentate patru lucrări de către domnii Ionuţ Purica – Energy Expert, Romanian
Academy (Energy Conflicts at the Beginning of the XXI Century – Logistic Penetration and
Crisis), George Dragne – Deputy Sales Director, Marsh România (Managing Risks in Oil & Gas
Industry), Cătălin Barb – Senior Associate, Leroy şi Asociaţii (Recent Legal and Business
Developments in the Romanian Upstream Sector) şi Matei Păun – Managing Partner, Bac
România, (The Oil Price: Geopolitical and Economic Considerations).
Sesiunea moderată de dl. Costin Neagu – Director Executiv al PCR a cuprins lucrări privind
competiţia, provocările şi oportunităţile în domeniul explorării şi exploatării zăcămintelor
convenţionale şi neconvenţionale de ţiţei şi gaze în Sud-Estul Europei, respectiv strategiile
principalilor investitori din zona Mării Negre, inclusiv ultimele dezvoltări onshore şi offshore. În
cadrul sesiunii au fost prezentate patru intervenţii de către domnii: Christian Schwarck –
Deputy Director EU Affairs, International Association of Oil & Gas Producers, (Black Sea
Developments in a European Context), Costis Stambolis – Executive Director, Institute of
Energy for South-East Europe, (A Strategy for Unlocking Greece’s Hydrocarbon Potential),
Dan-Paul Ștefănescu – Director of Târgu Mureş Branch, Romgaz, (The Impact of 3D-Seismic
on the Rehabilitation Process of Natural Gas Mature Fields) şi Andrei Dumitrescu – Profesor,
UPG Ploieşti, (Regional Centre for the Determination of the Characteristics and Monitoring of
the Technical State of Oil Country Tubular Goods).
Sesiunea moderată de domnul Niculaie Napoleon Antonescu – Honorary Rector of UPG Ploiești,
a abordat probleme importante privind tehnologiile de foraj şi work-over, sisteme şi utilaje
pentru sectorul de upstream onshore şi offshore. În cadrul sesiunii au fost prezentate cinci
lucrări de către domnii: Dumitru Gherghiceanu – Senior Department Manager, OMV Petrom
(How to Tackle the Challenging Surfaces targets in a Mature Oil Field), John Morrison IAM –
Business Development Manager, XPD8 Solutions, John Crane Group, (Proven Cost Optimization
Techniques for Onshore or Offshore Oil & Gas Production), Leonard Trifu – Marketing Manager,
INCDT Comoti, (Dedicated Solutions for Natural Gas Market), Class Wilken – Europe Business
Development Manager for Well Construction, Weatherford, (Drilling with Casing and Today’s
Market) şi David Yang - General Manager SEE, Kerui Petroleum Equipment, (Kerui Partnership
in Romania – Integrated Solutions and EPC Projects for Oils and Gas Industry).
Sesiunea oderată de domnul Victor Mocanu – Decanul Facultăţii de Geologie şi Geofizică a
Universității Bucureşti, a abordat probleme privind ştiinţele pământului respectiv de geologie
şi geofizică în ţările din Sud-Estul Europei inclusiv date, rezultate, provocări şi prognoze în
viitoarea dezvoltare a sectorului de upstream. În cadrul sesiunii, au fost prezentate patru
lucrări de către domnii: Mihail Mitroi – COO Prospecţiuni, (Seismic Survey in Romania – in the
Current Legislative, Economic and Political Context şi lucrarea Current Challenges in Oil & Gas
Exploration), Victor Mocanu – Dean, Faculty of Geology & Geophysics, University of Bucharest,
(Academic Education in the Field of Natural Resources. Challenges behind the Drop of Oil Price)
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şi Mihail Batistatu – Petroleum – Gas University of Ploieşti, (Geohazard Exploration and
Evaluation in Upstream Petroleum Operations).
Ultima sesiune, moderată de către domnul Costin Neagu, director executiv al PCR, a cuprins
lucrările prezentate de către domnii: Torgeir Olsen – Business Development Manager Eastern
Europe and Special Projects, Odfjell Well Services, (The Value of Using Top Drive Casing
Running & Remote Operated Equipment in TRS Operations and the Drill Floor Robots are
Coming), Ali Qureshi – Well Delivery Manager Team 5, OMV Petrom, (Case History of First
Liner Drilling Application in Romania) şi George Maghiran – Consultanță Mig Consultancy, Saltel
Industries Romania Representative, (Leaking Casing Repair).
Principala concluzie a conferinţei a fost aceea că deşi, în condiţiile actuale geo-politice,
activitatea din zona de upstream s-a redus substanţial, datorită ofertei mari de petrol şi gaze
pe piaţă şi mai ales scăderii costului petrolului din punct de vedere logistic, respectiv al
cercetării ştiinţifice, tehnologice şi tehnice, proiectării, protecţiei mediului, siguranţei şi
managementului riscului, studiilor economice şi legislative s.a, există încă o preocupare
susţinută din partea societăţilor şi specialiştilor din acest domeniu penru abordarea şi realizarea
unor teme majore, cu rezultate şi efecte benefice industriei de petrol şi gaze, şi nu numai.
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12-16 iunie, 2016: Forumul Regional de Energie
pentru Europa Centrală și de Est

FOREN 2016

FOREN 2016, cu tema „Energie sigură și sustenabilă pentru regiune”, a fost organizat, conform
tradiției, de către Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), sub
auspiciile Consiliului Mondial al Energiei-London Office și s-a desfășurat la Vox Maris Grand Resort de
la Costinești – România.
FOREN 2016 a reprezentat cea de a 13-a ediție a Forumurilor FOREN, organizate de către CNR-CME o
dată la doi ani, cu începere din anul 1992.
Cei peste 750 membri ai comunităţii energetice, dintre care 30 personalităţi ştiinţifice din străinătate,
au dezbătut aspecte privind asigurarea necesităţilor energetice, petrol, gaze, cărbune, nuclear, surse
regenerabile, cu limitarea amprentei de carbon, astfel încât să se asigure dezvoltarea sustenabilă a
sectorului energetic, dar şi a întregii economii.
Participarea la FOREN 2016 a ministrului energiei, a secretarilor de stat din domeniul energiei şi din
ministerul învăţământului, a conducătorilor principalelor instituţii cu răspunderi în domeniul energetic,
a specialiştilor din mediul universitar și industrial, a specialiştilor ASTR, ai Academiei Române, precum
şi a reprezentanţilor Consiliului Mondial al Energiei a imprimat dezbaterilor în plen şi în secţiuni un
caracter de responsabilitate profundă pentru viitorul acestui sector, cu importanţă deosebită pentru
dezvoltarea economică a ţării.

Un larg spectru de evenimente
Dezbaterile de la FOREN 2016 s-au desfăşurat în cadrul a 11 Evenimente Importante la nivel de Forum,
a cinci sesiuni ştiinţifice şi a 16 Mese Rotunde la nivel de corporaţii. Aspectele analizate s-au axat în
special pe probleme privind accesibilitatea la energia modernă, disponibilitatea energiei şi efectele
acestui sector asupra mediului ambiant. S-a evidențiat faptul că România are un statut privilegiat în
zonă, având un mix energetic variat care, dacă va fi raţional utilizat, va permite alimentarea sigură şi
sustenabilă a României pe termen mediu (până în anul 2035). Utilizarea inteligentă a surselor
regenerabile de energie, a grupurilor nucleare, a soluţiilor pentru limitarea poluării mediului
ambiant de către centralele electrice, dezvoltarea de procedee inteligente pentru arderea
combustibililor fosili pot asigura ca România să îndeplinească integral cerinţele UE privind limitarea
amprentei de carbon la valori sub 450 ppm.
De o deosebită atenţie s-a bucurat delegaţia de specialişti din Republica Moldova care , în carul unei
mese Rotunde, au dezbătut împreună cu specialiştii români problemele legate de interconectarea
energetică cu România şi paşii care ar trebuie parcurşi pentru interconectarea cu sistemul de energie
din Europa.
Un aport important la cunoaşterea stadiului actual tehnic şi ştiinţific al firmelor care activează în
domeniul energiei l-a avut Expoziția FOREN 2016 la care au participat cu exponate și produse 39 firme
din ţară şi din străinătate.
Toate evenimentele din cadrul Forumului s-au încheiat cu câte un pachet de concluzii, recomandări şi
măsuri care vor fi transmise organelor competente pentru a pune în evidenţă problemele actuale din
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sectorul energetic şi pentru a contribui la elaborarea Strategiei Energetice a României, aflată în curs
de definitivare.

În cadrul Sesiunilor Speciale, organizate şi moderate de CNR-CME, au fost abordate cele mai
importante teme care stau, în prezent, în faţa comunităţii energeticienilor:
→ Politici europene de promovare a dezvoltării sustenabile a energiei (sesiunea KA1);
→ Soluţii inteligente pentru alimentarea cu energie a oraşelor inteligente. Obiectiv principal:
Utilizatorul (sesiunea RTF1);
→ Resurse umane pentru sistemele energetice (sesiunea WF1);
→ Uniunea Energetică a Europei Centrale şi de Est pentru integrarea regională şi securitatea în
alimentarea cu energie (Ziua Regională a Energiei);
→ Opţiuni pentru mix-ul de combustibil în regiune, pe baza analizei de costuri pe întregul ciclu de viaţă
(sesiunea RTF2);
→ Eficienţă energetică, conservarea energiei. Transformarea potenţialului în realitate (sesiunea WF2);
→ Trilema energiei şi securitatea energetică (sesiunea Trilema Energiei);
→ Evoluţii în transportul energiei (ţiţei şi gaze naturale). Colaborarea la nivel de regiune (sesiunea
RTF3);
→ Cercetare în domeniul energetic. Finanţare pentru dezvoltarea sustenabilă a sectorului energetic
(sesiunea WF3);
→ Reglementări privind concurenţa şi comercializarea pe Piaţa internă UE. Impactul preţurilor volatile
ale energiei (sesiunea KA2);
→ Managementul, controlul şi monitorizarea calităţii energiei electrice. Aspecte privind echipamente
şi servicii aferente (sesiunea RTF4).
Sesiunile Stiintifice FOREN 2016 (DS) au prezentat contribuţiile participanţilor la rezolvarea unor
importante probleme ale sistemelor de energie şi aspecte privind dezvoltarea acestora:

→ Politici şi obiective naţionale pentru integrarea în politica UE în domeniile energie şi mediu (DS1,
organizată cu sprijinul ISPE);
→ Pieţe de energie. Operarea pe piaţă comparativ cu planificare. Rolul operatorilor de sistem şi de
distribuţie pe piaţa de energie. Raport stabilitate-preţ (DS 2, organizată cu sprijinul CEZ România);
→ Eficienţa energetică. Conservarea energiei. Noi probleme şi tendinţe( DS 3, organizată cu sprijinul
ICPE);
→ Petrol, gaze naturale – convenţionale şi neconvenţionale (DS 4A, organizată cu sprijinul ROMGAZ)
→ Energia nucleară (DS 4B, organizată cu sprijinul RATEN).
În cadrul Meselor Rotunde corporative, organizate de importante entități din domeniul energiei au fost
analizate principalele provocări care stau în faţă acestora pentru asigurarea dezvoltării sustenabile a
sectorului energie-mediu.
De un deosebit interes s-au bucurat Masa Rotundă organizată de membrii Programului VLER, din cadrul
CNR-CME, care au dezbătut aspecte legate de viziunea și contribuţia tinerilor la proiecte privind viitorul
sustenabil al energiei. Masa Rotundă organizată de Universitatea Tehnică a Moldovei în care au fost
dezbătute pe larg problemele legate de interconectarea sistemului energetic al Republicii Moldova cu
sistemul energetic al României a fost de asemenea un eveniment important.

Sesiunea de Deschidere a FOREN 2016
Deschiderea lucrărilor FOREN 2016 a avut loc în ziua de 12 iunie 2016 în sala „România” a
complexului Vox Maris. Cei peste 400 participanţi, reprezentanţi ai guvernului României,
oficialităţi din executivul CME, membri ai mediului academic, specialişti din industrie şi
cercetare au audiat cu interes alocuţiunile rostite de dl. Iulian Iancu, preşedintele CNR-CME,
dl. Victor Grigorescu, Ministrul Energiei, dna. Elena Nekhaev, Director Technical Programmes,
World Energy Council, dl. academician Cristian Hera, vicepreşedinte al Academiei Române, dl.
Mihkel Harm, secretar general al CME Estonia, dna. Iuliana Andronache, director general
Electrica SA, dl. Niculae Havrileţ, preşedinte ANRE, dl. Eric Stab, președinte&CEO, ENGIE
Romania, dl. Sorin Gal, director general al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM),
dl. Petru Lificiu, Președinte Romanian−Kazakhstan Chamber of Commerce and Industry, dl.
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Octavian Lohan, membru al Directoratului Transelectrica, dna. Iuliana Andronache director
general Electrica SA, dl. Corneliu Bodea, CEO ADREM.
În partea a doua a Sesiunii de Deschidere a FOREN 2016, participanţii au audiat un concert
de muzică românească, prezentat de orchestra condusă de Daniel Jinga în care interpreta Ana
Cebotari din Republica Moldova a încântat publicul cu melodii din repertoriul autohton.

Mesaje cheie transmise
Deschidere a FOREN 2016

participanților

în

cadrul

Sesiunii

de

→ FOREN 2016 este un eveniment extraordinar de important în etapa actuală în care sectorul
energie trece prin schimbări profunde determinate în special de aspectele legate de asigurarea
accesibilităţii şi disponibilităţii energiei, precum şi de problemele legate de limitarea amprentei
de carbon a sistemelor de energie asupra mediului ambiant. În perioada de doi ani care au
trecut de la ultimul eveniment FOREN au avut loc modificări importante în concepţia generală
privind dezvoltarea sectorului energie şi au fost depăşite mituri care au stat la baza unor
previziuni anterioare:
− vârful de consum de energie preconizat pentru în anul 2016 nu a fost realist; preţul
barilului de petrol a avut variaţii importante şi s-a acentuat concepţia că sursele regenerabile
vor avea un rol din ce în ce mai important în acoperirea cererii de energei;
− epuizarea rezervelor de gaze naturale nu mai este de actualitate; apariţia gazelor
din şisturi gazeifere a făcut ca necesarul de gaze să fie acoperit pentru următorii 250 ani;
− dispariţia centralelor nucleare nu mai este o prioritate; astăzi sunt în funcţiune peste
150 centrale nucleare şi este de aşteptat apariţia centralelor pe bază de fuziune nucleară.
Specialiştii din domeniul energie sunt hotărâţi să-şi asume noile provocări şi să
abordeze cu curaj provocările care vor trebuie depăşite în următorii ani. (dl. Iulian Iancu,
președintele CNR-CME)
→ România are unul dintre cele mai importante sisteme energetice din Europa, dar care trebuie
să fie revigorat, îmbunătăţit şi transformat. România este un contributor important şi un factor
de securitate energetică în regiune. Dezvoltarea pieţei de gaze implică şi finalizarea legăturii
cu Bulgaria. Compania Hidroelectrica a avut un parcurs dificil dar acum a intrat în rândul
marilor companii cu o dezvoltare clară, cu posibilitatea modernizării centralelor hidroelectrice
şi cu deschidere spre piaţa internaţională de servicii energetice. Dezvoltarea sectorului nuclear
şi în general dezvoltarea sectorului energetic din România implică acordarea unei atenţii sporite
sectorului de cercetare-dezvoltare care va trebui să asigure premisele unei strategii energetice
viabile a viitorului. Astăzi România este într-o piaţă globalizată, ceea ce implică parteneriate
puternice cu toţi operatorii din sistem. Eforturile făcute de specialiştii energeticieni trebuie
concentrate pentru realizarea unui sector puternic şi a obiectivului ca România să ajungă un
important pilon de securitate energetică in Europa. (dl. Victor Grigorescu, Ministrul Economiei
din România )
→ Transmit un cald mesaj de succes din partea Consiliului Mondial al Energiei si din partea
mea personal pentru lucrările CNR-CME la FOREN 2016. In cadrul situaţiei energetice actuale,
specialiştii au un rol important în asigurarea obiectivelor CME privind acceptabilitatea,
disponibilitatea şi sustenabilitatea energiei, cu efecte minime asupra mediului ambiant. În
acest sens, este necesar sa fie luate în considerare toate formele actuale de resurse de energie
şi utilizate astfel încât amprenta de carbon să fie minimă. (dna. Elena Neckhaev, Director de
Programe- Consiliul Mondial al Energiei)
→ Energia este cheia dezvoltării şi a pus accentul pe necesitatea de a limita perturbaţiile
dezvoltării tehnologice şi utilizarea neraţională a resurselor asupra sistemului „om-natură” (nu
poate fi gândită „o planetă plină dar cu farfuriile goale”) dl. (Cristian Hera, Vicepreședinte le
Academiei Romane)
→ Felicităm Comitetul Național Roman al Consiliului Mondial al Energiri pentru organizarea
acestui important eveniment pentru regiunea Europei Centrale si de Est. Imi exprim
convingerea că participanţii la Forum vor avea un rodnic schimb de experienţă pentru analiza
şi rezolvarea problemelor complexe ale sistemului energetic actual, în scopul atingerii
obiectivelor propuse de CME privind accesibilitatea, disponibilitatea şi securitatea în alimentare
cu energie. Desigur, problemele privind mediul ambiant trebuie să reprezinte o preocupare
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importantă a fiecărui specialist în domeniul energetic. (dl. Mihkel Harm, secretar general al
CME Estonia)
→ Întrega comunitate a specialiştilor energeticieni are mari aşteptări de la acest important
eveniment,. Teme generoase abordate în cadrul acestei manifestări reprezintă un prilej
minunat pentru schimb de experienţă, pentru transferul bunelor practici, în toate sectoarele
de activitate, de la producere la utilizare. Se aşteapta un set de recomandări elaborate pe baza
concluziilor lucrărilor conferinţelor din cadrul FOREN 2016 (dna. Iuliana Andronache, director
general Electica SA)
→ ANRE a depus eforturi deosebite pentru asigurarea liberalizării sectorului energetic și
asigurarea condiţiilor privind alimentarea în siguranţă a utilizatorilor. Se depun eforturi pentru
asigurarea predictibilității şi stabilității preţurilor pe piaţă, precum și pentru a asigura
transparenţa necesară investitorilor pe piaţa liberă care are o pondere din ce în ce mai mare
(dl. Niculae Havrileţ, presedinte ANRE)
→ Apreciem in mod deosebit rreocupările Engie România pentru limitarea poluării mediului
ambiant, prin promovarea surselor regenerabile de energie şi a celor cu amprentă redusă de
carbon au fost prezentate de, care a subliniat că în centrul atenţiei operatorilor din domeniul
energie trebuie să stea utilizatorul, ceea ce reprezintă şi unul dintre obiectivele de bază ale
companiei multinaţionale pe care o reprezintă. (dl. Eric Stab, CEO Engie Romania)
→ Urez succes FOREN 2016 şi imi exprim convingerea că în cadrul secţiilor tehnice vor fi
analizate pe larg problemele legate de resursele energetice ale României şi utilizarea lor
raţională pentru asigurarea necesarului de energie, ăn vederea dezvoltării sustenabile a
României. (Dl. Sorin Gal, preedintele a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM
→ Toti specialistii in domeniu trebuie să adopte măsurile necesare pentru limitarea efectelor
schimbărilor climatice şi a apreciat eforturile CNR-CME pentru abordarea problemelor specifice
stadiului actual de a dezvoltare a societăţii. Kazakhstanul, pe care îl reprezintă în cadrul
Camerei de Comerţ şi Industrie, este o ţară cu importante resurse minerale şi energetice „este
ţara care are toate elementele din tabelul lui Mendeleev”, după cum a specificat în intervenția
sa. Are mare nevoie de specialişti pentru valorilicarea bogăţiilor sale şi pentru adoptarea celor
mai eficiente măsuri pentru limitarea poluării mediului ambiant (dl. Petru Lificiu, Consul
Onorific al Republicii Kazahstan în Româ)
→ Transelectrica, operatorul de Transport si de Sistem din Romania este bine interconectat în
sistemul european, care asigură transferul de energie electrică în piaţa europeană. Deşi s-au
efectuat numeroase modernizări, sunt în pregătire noi acţiuni de dezvoltare şi modernizare ale
sistemului, astfel încât să se asigure premisele pentru funcţionarea optimă a sistemului
electroenergetic. Se depun eforturi pentru realizarea obiectivului impus de UE privind nivelul
de interconectare cu sistemele vecine şi sunt în curs discuţii privind interconectarea cu
Republica Moldova .(dl. Octavian Lohan, membru al Directoratului Transelectrica)

→ Trebuie sa acordam intreaga noastra atentie problemelor actuale ale energeticii mondiale
şi aspectelor specifice al Uniunii Europene. Fcem apel la toate organizaţiile de profil pentru a
asigura o voce unică, mai puternică, astfel încât România să fie un membru important al
comunităţii energetice mondiale și să se afirme ca un factor de stabilitate în Europa. (dl.
Corneliu Bodea, CEO Adrem Invest).
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FOREN 2016 în imagini
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Expoforen 2016
Organizată pe spațiul exterior al Complexului Vox Maris Grand Resort, între mare și oameni, cele 39
de standuri oferite de FOREN – 2016, au fost ocupate de 30 companii și firme de notorietate, actori
importanți in industria energetică din România care, într-o arhitectură modernă, au prezentat cu, cele
mai noi cuceriri ale tehnicii informațiilor sferele lor de preocupări și ofertele de produse și servicii.
Pe lângă forma care a excelat în utilizarea tehnicilor avansate de informare, toți expozanții s-au
întrecut în a-și prezenta realizările, preocupările, produsele și afacerile.
Printre firmele expozante s-au aflat : Agenția Națională de Resurse Minerale (ANRM), Universitatea
Tehnică a Moldovei, Transelectrica, Electrica, Teletrans, SIEMENS, Scando Trading, Electromagnetica,
Complexului Energetic Oltenia (CEO) ,Megger-Seba KMT-ARC Brașov, Smart, Aplind, Adrem Invest,
Conpet,General Turbo, VLER-CNR-CME, ICPE Actel, AEM Timișoara, ERC Technik GmbH, ENEL,
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Petroleum Cub, InvesTenergy, Focus Energetic, KSB, Multigama Tech, Schneider Electric,
Comimpex, RCS&RDS, TELEDATANET
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Mesaje, concluzii, recomandări transmise de principalii decidenți și
operatori participanților FOREN 2016

Rolul SEN în regiune
→ „ Sistemul energetic românesc este puternic, solid, iar situaţia lui se îmbunătăţeşte. Chiar dacă
există zone de tensiune sau zone supuse unor transformări, tensiunile nu sunt decât un simptom al
unui proces de revigorare, de eficientizare, de îmbunătăţire„, a afirmat ministul energiei electrice,
Vlad Grigorescu, subliniind câteva exemple concrete în acest sens: obţinerea finanţării europene
pentru proiectul BRUA, de către Transgaz; finalizarea conexiunii România-Bulgaria până la finalul
acestui an, între care: apropiata ieşire din insolvenţă a Hidroelectrica, ca o companie mult
eficientizată, urmată rapid de vânzarea unui pachet de acţiuni pe pieţele internaţionale de capital;
dorința de a finaliza strategia energetică naţională, preconizată pentru; Gazoductul RomâniaBulgaria.
→ „Viitorul aparține energiei electrice, iar soluția va fi dată de o nouă revoluție tehnologică și digitală„
a subliniat Iulian Iancu președintele CNR-CME în sesiunea de deschidere a FOREN 2016
→ „Datorită poziției cheie în regiune, România are nevoie de o abordare la nivel regional. Obligațiile
noastre la nivel european trebuie să fie transpuse în noua Strategie Energetică Națională ( ...) Avem
specialiști foarte buni, recunoscuți la nivel internațional, avem experiență în proiecte dezvoltate cu
succes în trecut. România trebuie să se afirme la nivel internațional (...) Paradigma la nivel european
se schimbă. Producția de energie regenerabilă capătă o pondere din ce în ce mai mare, fiind astfel
necesară dezvoltarea liniilor de interconexiune și o coordonare cât mai bună la nivel regional (...)
Tinerii, cu sprijinul celor care au deja o experiență în sector, pot porni la construirea unui viitor care
să fie al lor. Fiecare șansă oferită tinerilor trebuie exploatată pentru că nu întotdeauna trenul se
oprește de două ori în aceeași gară”, au fost doar câteva din mesajele transmise la evenimentele
FOREN 2016 de dna. Corina Popescu, Secretar de Stat la Ministerul Energiei
→ „Păstraţi deschise toate opțiunile energetice. Avem nevoie de fiecare dintre acestea: nuclear, surse
regenerabile, cărbune, gaze naturale, petrol. Toate sunt necesare pentru a satisface cererea tot mai
mare a populației la nivel mondial. Toate tehnologiile au potențialul de a fi îmbunătățite în ceea ce
privește performanța și eficiența” a fost îndemnul transmis de dna Elena Nechaev, director de
programe al Consiliul Mondial al Energiei.
Gaze naturale
→ „Pentru a se da posibilitatea consumatorilor să fie alimentaţi din sursele cele mai ieftine, preţurile
de producţie internă ar trebui să fie lăsate la liber. Consider că vom găsi o soluţie împreună în ceea
ce priveşte o analiză şi o decizie, care să ducă la formarea celui mai mic preţ pentru consumatorul
casnic. În mod cert, preţul final al gazului nu va creşte cu 10%. În preţul final există şi alte elemente.
Există capacitatea de a importa mai ieftin, ceea ce, în final, în cel mai rău caz, va duce la o creştere
de doar 2-3%. Dar tocmai acest lucru avem în vedere, că nu ar fi nevoie de o modificare de preţ la
producţia internă”, a declarat dl. Niculae Havrileţ, președintele ANRE.
→ „ANRE ar trebui să reglementeze preţurile finale la gaze pentru consumatorii casnici până în 2021,
aşa cum prevede calendarul de liberalizare, pentru a păstra un control inclusiv la nivelul costurilor
(....) Susţinem soluţia de livrare a gazelor naturale către clienţii casnici în baza unor preţuri finale
reglementate de ANRE până la data de 30 iunie 2021, pentru că, astfel, considerăm că se asigură
condiţiile unui control al ANRE asupra preţului final de comercializare a gazelor naturale către clienţii
casnici, control care ar trebui realizat şi la nivelul costurilor, inclusiv al celui reprezentat de preţul de
achiziţie a gazelor naturale, care va trebui justificat de furnizor ca unul obţinut în condiţii de
transparenţă (…) Actualul calendar de liberalizare prevede eliminarea totală a tarifelor reglementate
la gaze pentru clienţii casnici la 30 iunie 2021”, a spus, printre altele dl. Aristotel Jude, Secretar d
Statat Ministerul Energiei.

Transport, distribuţie, stocare de energie
→ „Nu consider corect să punem presiune pe întreaga producţie internă curentă din România
doar pentru a face sustenabilă o activitate din sector, fie că este activitate de înmagazinare,
de distribuţie sau de transport. Dacă am pune presiune administrativă în ceea ce priveşte
determinarea unui preţ al producţiei interne doar pentru a face sustenabil un tarif de
înmagazinare, riscăm să ne îndepărtăm de la fondul corect al problemei. ANRE ar trebui să
susţină eficientizarea şi sustenabilitatea tarifelor de înmagazinare, distribuţie sau transport
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și, în general, a activităţilor reglementate, inclusiv preţul final reglementat al gazelor
naturale, nu să le rentabilizeze prin presiuni exercitate asupra preţului producţiei interne.
Potrivit rapoartelor ANRE, tarifele de distribuţie, înmagazinare şi transport reprezintă mai mult de
jumătate din preţul final al gazelor (...) În fiecare an, ANRE ajustează tarifele de transport pe baza
unor documente tehnice. Se fac prognoze în special legate de cantităţile care vor fi transportate. Cu
cât volumul este mai mic, cu atât tariful creşte - şi invers. S-a constatat că a existat o creştere de
volum, astfel că tarifele trebuie ajustate în sensul scăderii. La ora actuală, este în dezbatere o scădere
cu 7% a tarifului de transport pentru perioada imediat următoare” Niculae Havrileț, președinte ANRE.
→„Distribuţia de gaze din România nu este mai scumpă decat în alte ţări europene, însă mai sunt
necesare investiţii în modernizarea conductelor (…) Pe zona de sud a ţării, în cazul Distrigaz Sud
Reţele, mai sunt 4.000 de kilometri de conducte de care trebuie renovate (…) Investiţia necesară
reabilitării acestor 4.000 de km de conducte de gaze se ridică la 400 de milioane de euro” a afirmat
dl. Eric Stab, CEO-ul Engie România.
Gazele din marea neagră
→ „Cu certitudine, Marea Neagră nu va fi o a doua Mare a Nordului. Lucrările de explorare au dat
rezultate doar în România (…) În Turcia, care deţine cea mai mare parte din Marea Neagră, explorările
nu au avut rezultate (…) Explorările din Marea Neagă vor începe numai dacă preţurile gazelor şi ale
ţiţeiului vor creşte şi dacă sistemul de transport al gazelor va fi conectat la pieţele internaţionale (…)
Cererea în ţară a scăzut foarte mult, iar investitorii care vor extrage aceste zăcăminte au nevoie de
piaţă de desfacere şi de transportul gazelor de la perimetrele maritime, care sunt destul de departe,
la 150-200 de kilometri de ţărm. Deci, o să avem de aşteptat”, a declarat dl. Alexandru Pătruți,
consilier CNR-CME.
Stocarea energiei
→ „Un consumator casnic poate să devină independent energetic dacă îşi montează panouri
fotovoltaice, spre exemplu, dar şi sisteme de stocare a energiei. Acum, aceste tehnologii de stocare
sunt foarte scumpe, de circa 5 milioane de euro pe MW, astfel că ar trebui să existe subvenţii de la
stat pentru acestea ( …) Termoficarea reprezintă o problemă majoră pentru toate autorităţile locale,
care ar putea fi rezolvată şi utilizând stocarea energiei termice (…) Un rezervor de sare, care trebuie
încălzit la o temperatură foarte mare, acumulează multă energie termică, pe care o poate elibera în
momentele în care este nevoie reprezintă o metodă de stocare a energiei termice. Vârfurile de sarcină
ale energiei de termoficare se găsesc în intervalele orare 06:00 – 07:30, apoi după-amiază (...) Pentru
a stoca un MW există două probleme, câtă putere are şi câtă energie dă” a spus printre altele dl.
Viorel Gafița, președinte Romelectro.
Mix energetic
→ Una dintre temele dezbătute în cadrul lucrărilor FOREN 2016 a adus în discuţie “Opţiunile pentru
mix-ul de combustibil în regiune”. CE Oltenia a prezentat evoluţia energiei pe bază de cărbune în
ultimii ani, arătând că viitorul cărbunelui în contextul politicilor energetice mondiale ridică un semn
major de întrebare. Cota de piaţă a energiei produse în centralele pe cărbune este în continuă scădere.
De exemplu, în ziua cu cel mai mare consum de energie electrică din iarna 2011 – 2012, producţia a
fost acoperită preponderent de centralele pe cărbune (46,9 %), iar în ziua cu cel mai mare consum
de energie electrică înregistrat în iarna 2015-2016, procentul a ajuns la 33,3%. Restructurarea
sectorului de producere a energiei electrice realizată prin formarea a 10 unităţi independente a avut
drept scop teoretic realizarea competiţiei pe piaţa internă de electricitate, însă descentralizarea
sectorului de producere a energiei electrice în România a fost mult mai mare decât media EU. Actuala
organizare, monocombustibil, reprezintă un model unic, cel puţin în UE, ce nu permite realizarea
concurenţei reale pe piaţa de energie electrică, nefiind comparabile costurile de producţie..
Uniunea Energetica Europeana
→ Dl. Jyri Ylkanen, din partea directoratului pentru energie din cadrul Comisiei Europene, a oferit o
perspectivă mai largă asupra tematicii asumate pentru această ediţie a FOREN: „Energie sigură şi
sustenabilă la nivel regional”. Jyri Ylkanen a prezentat în detaliu sensul şi obiectivele celor cinci piloni
ai viitoarei Uniuni Energetice europene: siguranţa în aprovizionare, piața unică energetică, eficiența
energetică, reducerea emisiilor de CO2, cercetarea și inovarea în domeniul energiei.
Energia nucleară
→ „Negocierile cu compania chineză pentru realizarea reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă au ca obiect
atragerea unui investitor care să contribuie financiar la realizarea acestor Unităţi, şi nu partea de
furnizare de echipamente, a declarat dna. Daniela Lulache, directorul general al Nuclearelectrica,.
Întrebată fiind dacă societatea chineză cu care se negociază vrea să aducă echipamente din China
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pentru reactoarele 3 şi 4, dna Lulache a declarat: „Negocierea nu are ca obiect construirea efectivă a
reactoarelor 3 şi 4, ci discutăm de un investitor, care să contribuie financiar la compania de proiect”
Contoare inteligente
→ „Montarea contoarelor inteligente ar trebui realizată în paralel cu modernizarea instalaţiilor electrice
din locuinţele clienţilor, unele fiind vechi de 40 de ani. Noile contoare nu vor putea produce beneficii
directe pentru clienţi. (…) Ar trebui implementată cumva şi obligativitatea modernizării instalaţiilor,
care este prevăzută. În plus, pe baza datelor de consum oferite de contoarele inteligente, furnizorii
pot oferi abonamente personalizate. Noile planuri tarifare, realizate pe baza arborelui de consum, vor
fi avantajoase atât pentru clienţi, întrucât ar putea fi mai mici decât cele actuale, dar şi pentru
furnizori, care îşi vor putea gestiona mai bine fluxurile de achiziţii şi livrări de energie” a declarat
directorul General Electromagnetica, dl. Eugen Scheuşan.

Concluzii și recomandări generale FOREN 2016
Organizarea FOREN 2016 la nivelul regiunii Europei Centrale și de Est a fost apreciată de către
participanți drept un eveniment de succes iar Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al
Energiei a depus eforturi deosebite pentru a raspunde asteptarilor specialistilor participanti;
Au fost dezbătute aspecte esentiale privind asigurarea necesităţilor de energie, petrol, gaze, cărbune,
nuclear, surse regenerabile, cu limitarea amprentei de carbon, astfel încât să se asigure dezvoltarea
sustenabilă a sectorului energie, dar şi a întregii economii.
► Aspectele analizate s-au axat în special pe probleme privind accesibilitatea la energia modernă,
disponibilitatea energiei şi efectele acestui sector asupra mediului ambiant;
► Utilizarea inteligentă a surselor regenerabile de energie, a grupurilor nucleare, a soluţiilor pentru
limitarea poluării mediului ambiant in centralele electrice, dezvoltarea de procedee inteligente pentru
arderea combustibililor fosili pot asigura ca România să îndeplinească integral cerinţele UE privind
limitarea amprentei de carbon la valori sub 450 ppm;
► Mesele Rotunde organizate de FOREN 2016 au oferit posibilitatea participanților de a prezenta
importante contribuţii la rezolvarea unor probleme majore ale sistemelor de energie;
► In cadrul Meselor Rotunde corporative, organizate de entități recunoscute din domeniul energiei
au fost analizate principalele provocări care stau în faţă acestora pentru asigurarea dezvoltării
sustenabile a sectorului energie
► Dezvoltarea sectorului energetic din România implică acordarea unei atenţii sporite sectorului de
cercetare-dezvoltare care va trebui să asigure premisele unei strategii energetice viabile a viitorului;
► Energia este cheia dezvoltării dar apare necesitatea de a limita perturbaţiile dezvoltării tehnologice
şi utilizarea neraţională a resurselor asupra sistemului „om-natură” (nu poate fi gândită „o planetă
plină dar cu farfuriile goale”);
► In centrul atenţiei operatorilor din domeniul energie trebuie să stea utilizatorul;
► România trebuie să-și întarească poziția (vocea) în discutiile la nivel UE privind viitorul model de
piață europeană a energiei;
► Trebuie acordata atenție deosebită resursei umane pentru asigurarea pregătirii acesteia pentru
realizarea obiectivelor anilor 2035 și chiar 2050.
► Este necesară asigurarea protecției utilizatorilor vulnerabili, atât pentru energia electrică, cât și
pentru gazele naturale, cu implicaţii majore privind indicatorul de echitate energetică și asigurarea
accesului la energie;
► Lucrările prezentate au conturat viziunea politicii energetice europene de astăzi care corespunde
conceptului de dezvoltare sustenabilă şi se referă la aspecte importante printre care: creşterea
eficienţei energetice, dezvoltarea durabilă a producţiei, transportului şi utilizările/conversiile de
energie, siguranţa în aprovizionarea cu energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin
dezvoltarea oraşelor inteligente, dezvoltarea sectorului electro-mobilităţii .

Organizarea FOREN 2016 la nivel regional a fost unanim apreciată de către toți participanții
drept un eveniment extrem de bine organizat, util si binevenit pentru țările din regiunea
central și est europeană.
Datorită participării unui număr important de factori de decizie și a celor mai buni specialiști
energeticieni din regiune, conferințele FOREN organizate de CNR-CME reprezintă o puternică
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platformă de dialog, comunicare și interacțiune între țările din regiunea CEE, menită să
analizeze cele mai importante aspecte și tendințe energetice, oferind în același timp
recomandări pertinente decidenților guvernamentali, corporativi și academici pentru un viitor
durabil pentru lumea întreagă.

La revedere FOREN 2016 !
Vă așteptăm la FOREN 2018 !
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15 septembrie 2016: Conferința „Sectorul energiei în România
în contextul strategiei UE a Dunării (SUERD) ”
Conferința a fost organizată de CNR-CME, în colaborare cu Universitatea Dunărea de Jos de la
Galați, în cadrul „Programului: Colaborarea cu Instituțiile de Învățământ Superior și Academii
– membre CNR-CME”,
La lucrări au participat reprezentanți ai
autorităților centrale și locale, ai mediului de
afaceri din județele Galați și Tulcea, cadre
didactice și studenți ai Universității Dunărea de
Jos, iar prezentările au fost susținute de dna
Gabriela Bahrim, prorector al Universității
Dunărea de Jos, dl Alexandru Patruți, consilier
stiințific CNR-CME domnul Gelu Gurguiatu, decan
al Facultății de Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică doamna Ticuța
Hristov, ANRE

Dezbaterile Conferinței au subliniat printre altele :
→ Ariile prioritare ale strategiei UE pentru regiunea Dunării și modalități de finanțare a
proiectelor SUERD, cu prezentarea rezultatelor a două proiecte privind creșterea eficienței
energetice pentru producerea și distribuția centralizată a energiei termice și a iluminatului
public din Municipiul Galați;. cadrul legislativ național și noutățile aduse prin Legea
nr.160/2016 de modificare și completare a Legii 121/2014 privind eficiența energetică. De
asemenea, a fost prezentat „Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Eficienţei Energetice
(PNAEE 2014 - 2020 - aprobat prin H.G. nr. 122/2015)”, evoluția principalilor indicatori de
eficiență energetică la nivel național în ultimii ani, precum și rezultatele Studiul publicat de
Comisia Europeană în data de 25 iunie 2015 privind sărăcia energetică, studiu care a identificat
peste 54 milioane de persoane afectate de creşterile preţurilor energiei, venituri reduse şi
locuinţe cu performanţe energetice reduse (date din anul 2012).
→ Stadiul implementării programului pilot al Băncii Europene pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (BERD), finanțat din Fondul Global de Mediu (GEF) privind achiziționarea serviciilor
de eficiență energetică pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan”, cu o valoare
estimată a investiţiei iniţiale de 6.166.100 RON fără TVA și pentru un grup de 5 unități școlare
de învățământ primar, cu o valoare estimată a investiţiei iniţiale de 2.817.000 RON, fără TVA.
→ Rolul și scopul Asociației clusterului regional Green Solutions Low Danube privind
planificarea și derularea de servicii și activități care vizează promovarea și elaborarea
mecanismelor de susținere a zonei geografice Dunărea de Jos în sectoarele energiilor
regenerabile, eficienței energetice și a noilor energii sustenabile.
→ Detaliile legislative privind obligația operatorilor economici de a elabora periodic (o dată la
4 ani) un audit energetic.

22 septembrie 2016: Conferința „Perspectiva valorificării
resurselor de hidrocarburi în românia -Provocări și oportunități
în segmentul offshore”
Conferința a fost organizată la sediul Petrom City, în cadrul Programului Platforma comună de
colaborare între CNR-CME și ONG-urile memebre CNR-CME, ăn colaborare cu OMV Petrom
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În deschiderea lucrărilor, dl. Iulian Iancu, președintele CNR-CME a analizat problemele cu care
se confruntă industria mondială a petrolului în contextul menținerii pe termen mediu a prețului
scăzut al petrolului și a subliniat importanța deosebită pe care o are continuarea lucrărilor de
dezvoltare – exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi din Marea Neagră pentru economia
României.
Specialiști de marcă din domeniu au prezentat lucrări a care au evidențiat următoarele:
→ Legislaţia petrolieră din România este aliniată cadrului legal European care a condus la
încheierea acordurilor de concesiune și la dezvoltarea explorării și exploatării zăcămintelor de
hidrocarburi din Marea Neagră. Cercetarea petrolieră din platoul continental românesc al Mării
Negre a debutat în anul 1969 când prima achiziţie seismică (2D) a permis identificarea a 12
structuri geologice favorabile acumulărilor de hidrocarburi, iar în 1987 a început activitatea de
exploatare offshore la nivelul zăcământului Albian Lebăda Est. În prezent, se elaborează
studiile de fezabilitate pentru trei structuri din perimetrele Midia și Pelican în vederea
confirmării resurselor geologice şi rezervelor pentru trecerea la faza de exploatare și se află
într-un stadiu avansat de proiectare conducta de transport a gazelor din zăcămintele Ana şi
Doina situate în perimetrul Midia estimându-se prima producţie de
gaz în trimestrul I 2018. De asemenea, pentru perimetrul de apă adîncă Neptun, se analizează
informațiile geologice colectate în capmania de foraj, iar în 2018 este așteptată decizia privind
declararea unei eventuale descoperiri cometrciale și trecerea la etapa de dezvoltare-exploatare
( dl. Mihai Spătar, consilier superior la ANRM);
→ Operațiunile petroliere desfașurate de OMV Petrom în Marea Neagră în cei 40 de ani de
activitate (în 1976 a început forajul primei sonde offshore, sonda 1 Ovidiu, săpată la o
adâncime finală de 5006 m), precum și riscurile specifice operațiunilor petroliere offshore și
măsurile luate de companie pentru reducerea acestora (inclusiv riscurile și măsurile de
reducere pentru transporturile aerian și maritime asociate operațiunilor petroliere offshore)
sunt de mare importanță și merită evidențiate ( Dan Constantinescu, director operațiuni pentru
zona de producție X- Petromar) ;
→ Provocările cu care se confruntă membrii asociației pe csre o conduce în desfășurarea
operațiunilor petroliere din Marea Neagră subliniind riscurile și costurile mari ale operațiunilor,
respectarea cerințelor de securitate în muncă și mediu și asigurarea unei dezvoltări
sustenabile. (dl. John L. Knapp, președintele Asociației Române a Concesionarilor Offshore din
Marea Neagră) ;
→ Stadiul proiectelor de interconectare a sistemului național de transport cu sistemele de
transport gaze din țările vecine: Coridorul de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria
(BRUA) ce va crea capacitatea adecvată între interconectările RO-BG și RO-HU; Dezvoltări în
Sistemul de transport în vederea creșterii volumului livrărilorde gaze naturale spre nordul
Romîniei și a R. Moldova; Dwezvoltări necesare pentru asigurarea curgerii bidirecționale între
România și Ucraina ( dl. Ciprian Octavian Alic, director dept. Accesare Fonduri Europene și
Relaii Internaționale -Transgaz) ;
→ Un posibil model de dezvoltare a zăcămintelor de gaze din Marea Neagră pornind de la
caracteristicile sistemului petrolier de vârstă ponțiană, particularitățile amplasamentului
sondelor și diversele opțiuni tehnologice pentru dezvoltarea și exploatarea zăcămintelor de
gaze din Marea Neagră (dl. Eugen Sorescu, șef Dept. Contracte de explorare și analiza riscurilor
-Romgaz) ;
→ Importanța resurselor de hidrocarburi din Marea Neagră, în noul context geostrategic
generat de crizele din Crimeea și Turcia”(prof. dr. ing. Marian Rizea) ;
→ Importanța învățământul superior în formarea specialiștilor și problemele cu care se
confruntă în prezent universitățile și facultățile cu profil geologic, petrolier și minier din
România (Nicolae Anastasiu, membru corespondent al Academiei Române).
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29 - septembrie -1 octombrie, 2016: Conferinţa „Energetica Moldovei
2016”
Conferinţa organizată de Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe al Republicii Moldova,
la care membrii CNR-CME au avut contribuţii importante, şi-a propus să facă o analiză a
problemelor actuale ale domeniului energetic din Republica Moldova şi, în special, a aspectelor
care trebuie luate în consideraţie şi depăşite pentru interconectarea energetică cu rețelele
energetice europene prin intermediul României.
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În cadrul sesiunilor de comunicări au fost prezentate 64 lucrări ale specialiștilor din Republica
Moldova, România, Rusia, Ucraina şi Belarus, care, împreună cu dezbaterile, au evidențiat
aspecte importante ale energeticii Republicii Moldova și din regiunea sud-est europeană,
realizări ale colectivelor de cercetare şi soluţii concrete pentru creşterea performanţelor
sistemelor de energie. Delegaţia CNR-CME a prezentat 17 lucrări, axate în principal pe aspecte
privind interconectarea sistemului energetic al Republicii Moldova cu sistemul european prin
intermediul sistemului energetic al României.
Principala concluzie a conferinței a fost aceea că, în etapa actuală, conectarea sistemului
electroenergetic al Republicii Moldova la sistemul european este practic posibilă prin legături
în asincron prin linii de 400 kV între România şi Republica Moldova. Interconectarea sistemelor
de gaze naturale, într-o primă etapă, a fost realizată, urmând ca sistemul să fie extins până la
Chişinău.
S-a evidențiat de asemenea necesitatea creşterii eficienţei în utilizarea energiei și valorificarea
mai amplă a surselor regenerabile de energie. Eficienţa energetică trebuie considerată ca o
sursă de energie.

13 Octombrie, 2016: Conferința „Iniţiativa companiilor de utilităţi din
energie la nivel mondial”- Identificarea acţiunilor prioritare în ţările
în care operează aceste companii
Evenimentul a avut loc la Centrul Expoziţional ROMEXPO în cadrul Târgului ExpoEnergie (12 –
15 octombrie 2016), în coorganizarea CNR-CME, CEZ România şi Asociaţia pentru Politici
Energetice din România (APER).
Tema conferinței a constituit-o inițiativa a trei dintre cele mai mari organizații axate pe energie
și sustenabilitate (World Energy Council – WEC, World Business Council for Sustainable
Development – WBCSD și Global Sustainable Electricity Partnership (GSEP) care și-au unit
forțele și au lansat Global Electricity Initiative (GEI) pentru a sprijini eforturile utilităţilor de
electricitate în asigurarea: Furnizării fiabile a serviciilor electrice; Îmbunătăţirii accesului la
energie; Reducerii impactului asupra mediului și
adaptarea la schimbările climatice (creșterea rezilienței).
Evenimentul dedicat iniţiativei GEI a diseminat
informațiile legate de inițiativa în sine, constituind ăn
același timp un bun dialog între autorități (legiuitor Parlament, executiv - Ministerul Energiei și reglementator
– ANRE) fiind analizate atât necesitățile, dar și dificultățile
punerii în aplicare a scopurilor inițiative.
GEI a fost lansată la Doha în 2012, iar Consiliul Mondial
al Energiei a realizat în 2014 un raport bazat pe un survey
efectuat în rândul directorilor utilităților din țările
membre. Rezultatele sondajului de opinie sunt
interesante atât la nivel mondial, dar și la nivelul țărilor membre ale CME, inclusiv pentru
România. În consecință, scopul evenimentului a fost acela de a identifica direcții și măsuri utile
pentru sectorul energiei electrice din România.
Moderatorii conferinţei, domnii Adrian Borotea, director CEZ și membru al Comitetului Director
al GEI și Virgil Mușatescu, consilier CNR-CME și președinte APER, dna Corina Popescu, secretar
de stat în Ministerul Energiei, dl.Iulian Iancu președintele CNR-CME și dl. Emil Calotă,
vicepreședinte ANRE , au prezentat și au dezbătut, ămpreună cu participanții la eveniment,
studiului elaborat de CME al cărui scop îl constituie necesitatea de a genera angajamente
publice şi private pentru atingerea celor 3 obiective asumate la nivelul orizontului 2030:
→ Asigurarea accesului universal la servicii energetice moderne (în acest moment, 1,2
miliarde de oameni nu au acces la servicii energetice);
→ Dublarea ratei de creştere a eficienţei energetice globale;
→ Dublarea cotei de energie produsă pe bază de surse regenerabile în mixtul global de energie,
fata de nivelul anului 2010.
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Mesajele cheie ale studiului GEI
→ Sursele regenerabile de energie şi celelalte tehnologii non-carbon vor avea o cotă crescută
în mixtul de combustibil. Totuşi, mixtul între 2015-2035 va fi încă dominat de combustibilii
fosili.
→ În ciuda eforturilor făcute până acum pentru creşterea electrificării, utilităţile GEI consideră
că accesul universal la electricitate în Africa şi Asia nu se va realiza până în 2030 în actualul
scenariu „business as usual” (BAU).
→ Utilităţile GEI indică faptul că mecanismele pieţei de carbon au încă o mulţime de
incertitudini. Unele utilităţi cred că preţul CO2 trebuie să crească considerabil pentru a aduce
o schimbare semnificativă în deciziile de investiţii şi portofoliu.
→ Trebuie, de asemenea, luate în considerare securitatea în alimentare şi suportabilitatea.
→ Accesul universal la electricitate poate fi atins la data ţintă (2030) dacă, şi numai dacă,
guvernele, industria şi comunitatea internaţională ia măsuri imediate şi concertate. Sursele
regenerabile şi alte tehnologii non-carbon se aşteaptă să aibă o creştere globală importantă,
dar în acelaşi timp, lumea va continua să se bazeze pe combustibili fosili pentru producerea
de electricitate în deceniile următoare. Ceasul ticăie pentru combaterea schimbărilor climatice
şi focusul trebuie să se plaseze acum pe adaptare şi reducere a impactului asupra mediului.
Lipsa crescândă de apă şi teren pentru energie constituie o provocare acută şi trebuie atacată
fără întârziere ca problemă prioritară, înainte ca situaţia să scape de sub control.
Pentru atingerea accesului universal la electricitate într-un mod eficient, real şi direct, utilităţile
GEI subliniază necesitatea că guvernele să creeze un mediu operaţional pentru ca industria să
poată suporta transformarea sectorului care să cuprindă:
→ Cadrul legal şi cel de reglementare să fie transparente şi predictibile;
→ Sunt necesare politici care să faciliteze planificarea pe termen lung, investiţii eficiente şi
dezvoltarea şi demonstrarea de noi tehnologii;
→ Politici care să promoveze semnale de preţ care să reflecte costurile reale şi – atunci când
e necesar – subvenţii limitate în timp şi strict ţintite.
Specificitățile studiului și importanța sa pentru industria energetică românească
→ În România, ca și în alte țări, viitorul va fi al energiei electrice;
→ Mixtul de combustibil va păstra pentru următoarele decenii toate sursele, inclusiv cărbunele,
care va fi folosit prin tehnologii cât mai curate;
→Legislația primară și cea reglementativă trebuie să fie predictibilă
→ Trebuie rezolvate probleme esențiale, cum ar fi cea de personal calificat, cu atragerea noilor
generații în domeniu;
→ E necesar un dialog între toți cei implicați în eforturile de reducere a costului în scopul
satisfacerii pretențiilor consumatorului.privind impactul studiului
→ Importanța conștientizării contextului actual din sectorul energetic și necesitatea de a ne
adapta acestui context,

14 octombrie, 2016: Conferinţa „Creşterea eficienţei energetice la
utilizatori - de la cuvinte la acţiuni în domeniul eficienţei
energetice”
Evenimentul, organizat de CNR-CME în colaborare cu Electromagnetica SA, moderat de dl.
Vasile Rugină, consilier științific CNR- CME , a subliniat faptul că eficienţa energetice reprezintă
este una din cele trei priorităţi naţionale în domeniul energiei asumate de România în cadrul
Programului Naţional de Reformă (PNR) 2016. Măsurile de eficientizare a consumurilor
energetice, diseminate în mod susţinut către consumatori vor sta la baza tuturor deciziilor
viitoare ce vor fi luate în cadrul Uniunii Europene a Energiei şi implicit la nivel naţional şi sunt
elemente esenţiale în scăderea facturilor cu energia. CNR-CME promovează continuu dialogul
constructiv cu toţi factorii interesaţi, contribuind astfel la îmbunătăţirea cadrului
legislativ/normativ, la diseminarea celor mai noi realizări tehnico-ştiinţifice, la schimbul de
bune practici, la înlăturarea barierelor din domeniul creşterii eficienţei energetice.
Vorbitorii la eveniment au evidențiat următoarele aspecte:
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→ România se încadrează în rândul puținelor țari cu evoluţii pozitive ale PIB și rate importante
de reducere a consumului de energie. Principalele ministere și instituții cu responsabilităţi în
domeniu acționează spre îmbunătățirea eficienței energetice, promovarea surselor
regenerabile de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Transpunerea
legislației UE în legislația românească este o parte pozitivă, oferind un cadru legislativ și
mecanisme noi de finanțare specifice. Legea nr. 121/ 2014 prevede condițiile necesare pentru
punerea în aplicare a măsurilor care vizează creșterea eficienţei energetice în toate sectoarele
economice și sociale din Români (dna Iuliana Lazăr) expert ANRE;
→ Centrala de cogenerare a Hotelului CITY Plaza Cluj- Napoca, realizată de EnergoBit ESCO,
reprezintă o investiție ușoară, rapidă și integrabilă cu echipamentele clasice de producție a
energiei termice, care asigură 65% din necesarul de energie termică anuală aferentă hotelului
şi asigură o dezvoltare durabilă și o protecție a mediului înconjurător prin utilizarea eficientă a
energiei termice și electrice. Implementarea sa poate genera reducerea consumului de energie
electrică din reţeaua publică cu minim 53% și reducerea costurilor energetice globale de peste
20% anual (dl. Sorin Hanja – Manager Departament, EnergoBit);
→ În cadrul activităţilor de inginerie, INCDE-ICEMENERG efectuează şi audituri energetice de
tipul termoenergetic, electroenergetic şi complex atât la companii din sectorul energetic cât şi
la firme din sectoarele de consum final (industria metalurgică, industria extractivă, industria
constructoare de maşini, industria chimică, industria petrolieră, complexe comerciale etc).
Au fost realizate audituri energetice în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică
(SACET) în numeroase oraşe ale ţării printre care Suceava, Iaşi, Focşani, Cluj, Timişoara,
Craiova, Braşov, Piteşti, Ploieşti etc. Din analizele făcute a rezultat că la toate SACET din ţară
reţelele de termoficare au devenit supradimensionate prin reducerea numărului de
consumatori în urma debranşărilor şi că de cca. 25 ani nu s-au mai făcut investiţii pentru
modernizarea reţelelor termice, a punctelor (Andrei Adrian Adam dirctorși Crăița Totolo INCDE
Icemenerg);
→ LED-urile se utilizează tot mai mult în iluminat pentru că înregistrează consum energetic
redus, durată de viaţă îndelungată, cost redus de mentenanță, avantaje ecologice (fără mercur
şi sticlă). Normele de performanţă, ca urmare a introducerii iluminatului cu LED, au impus
criterii specifice în aprecierea eficienţei. Nu există însă acțiuni/strategii menite să încurajeze
implementarea soluțiilor de iluminat cu LED .La nivel naţional este necesară promovarea unui
program special privind sistemele de iluminat cu LED-uri. Este necesară de asemenea
promovarea şcolii de iluminat modern. (dl. Stelian Matei, director ştiinţific
ELECTROMAGNETICA) ;
→ Pe baza prezentării evoluției politicii şi legislaţiei europene în domeniul eficienţei energetice
din ultimul deceniu, a rezultatelor obţinute și perspectivele pentru anul 2030 și pe baza analizei
similare realizată pentru România s-a constatat că ăn prezent consumul de energie electrică
pe locuitor în ţara noastră este de două-trei ori mai mic, iar datele analizate privind evoluţia
consumului de energie electrică şi a preţurilor aferente, reliefează că în România valoarea
facturilor pentru energia electrică se va dubla în următorii 10-20 ani. Direcţiile principale care
se impun pentru atingerea unor standarde ridicate de eficienţă energetică sunt: Schimbarea
comportamentului de consum al utilizatorilor echipamentelor electrice; Monitorizarea și
controlul energiei; Înlocuirea echipamentelor ineficiente dar şi impunerea unor intervale de
mentenanţă şi exploatare în conformitate cu manualele de utilizare Producerea de energie
regenerabilă pentru consumul propriu. Realizarea de investiţii.(prof. Radu pentric,
Univestitatea Stefan cel Marte-Suceava) ;
→Proiectul RePUBLIC_ZEB realizat de INCD Urban INCERC în cadrul programului IEE, a avut
drept scop sprijinirea țărilor din sud-estul Europei pentru promovarea pe piață a unui set de
soluții tehnice concrete pentru renovarea clădirilor publice la nivel nZEB prin creșterea
încrederii actorilor cheie în atingerea nZEB și luarea de măsuri concrete pentru a accelera
renovarea clădirilor publice existente (dl. Horia Petran – INCD URBAN INCERC).
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21-22 octombrie 2016 : Smart Cities of Romania
Viitorul orașelor din Romania a fost dezbătut în cadrul unui eveniment special, patronat de
Primăria București și Ministerul Transporturilor. Inițiativele locale în domeniul orașelor
inteligente, deși au debutat timid, au înregistrat o creștere constantă, regăsindu-se atît în

discursul public, cât și în proiectele de digitizare a administrației sau de modernizare a
infrastructurii. Ca răspuns la nevoia de informație actuală asupra acestui concept multidisciplinar, ITS Events Management, împreună cu Asociația Română pentru Tehnică de
Securitate, CNR-CME și Organizația Română pentru Implementarea Sistemelor Inteligente de
Transport au organizat “Smart Cities of Romania”, prima conferință de amploare națională
dedicată orașelor inteligente.
Alături de prezentări în plen ale unor vorbitori români și straini, a fost organizată și o zona
expozițională unde au fost prezentate soluții și proiecte ale unor furnizori de renume. În cadrul
evenimentului, Sesiunea „Vehicule electrice, Stații de încărcare, Infrastructura publică pentru
alimentarea cu combustibili alternativi, Aplicații inteligente in electromobilitate” moderată de
drd.ing. Călin Vilt, consilier științific CNR-CME , a evidențiat tendințele vehiculelor electrice şi
vehiculelor hibrid în Romania. Sesiunea ENERGY Soluţii inteligente de reducere a emisiilor a
fost moderată de prof. emerit dr.ing Mircea Eremiar și drd,ing. Călin Vilt și s-a axat pe probleme
privind Stocarea energiei, consumatori inteligenți, IoT & M2M,Instrumente financiare. Vehicule
Electrice. Staţii de Încărcare. Infrastructură publică pentru alimentarea cu combustibili
alternativi. Aplicaţii inteligente în electromobilitate

9-10 noiembrie, 2016: Romania Oil And Gas Conference Exhibition
2016
Organizat la Ramada Parc Hotel din București de către Petroleum Club of Romania şi Industry
Media Vector, având co-organizator CNR-CME, evenimentul a avut ca parteneri principali
compania SIEMENS ENERGY şi INCDT-COMOTI. Partenerii oficiali tradiţionali ai Conferinței au
fost și de această dată Universitatea de Petrol și Gaze (UPG) din Ploieşti, Asociaţia Generală a
Inginerilor din România (AGIR), Asociaţia Contractorilor de Foraj din România (ACFR), şi
Camera de Comerţ şi Industrie din Bucureşti, iar ca parteneri media publicaţiile Petroleum
Industry Review, Mesagerul Energetic, Trenchless Romania şi Afacerea.
La Expoziția organizată cu aceastăocazie au avut standuri de prezentare societăţile SIEMENS,
COMOTI, REXROTH, ROXTEC, HYDAC, KELER CCP și RIG SERVICE. Organizatorii au avut
La eveniment au participat personalităţi şi profesionişti de mare valoare, respectiv manageri
şi specialişti din industria de petrol şi gaze, experţi internaţionali şi români, oficialităţi din
agenţiile naţionale de reglementare în energie (ANRE) respectiv resurselor minerale (ANRM),
consultanţi şi oameni de afaceri, cadre didactice universitare şi cercetători, economişti, jurişti
s.a.
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În prima zi, a avut loc deschiderea conferinţei şi expoziţiei, după care au urmat două sesiuni
de lucrări dedicate gazelor naturale.

Principalele mesaje evidențiate de vorbitori au fost următoarele:

→ N ecesitatea existenței unei competișii reale pe pieţele de energie din regiune, nevoia de a
reduce birocraţia şi reglementarea excesivă, o mai bună coordonare la nivel european . Pe
lângă o piaţă funcţională, România are nevoie de resurse şi de dezvoltarea infrastructurii de
transport cum este cazul BRUA, conducta de gaze Ruse-Giurgiu, extinderea conexiunilor cu
ţările vecine. România a impus obligaţii clare pentru depozitarea gazelor naturale pentru
siguranţa consumului ţărilor respectiv dezbaterea publică lansată de Ministerul Energiei privind
sectorul energiilor regenerabile (Dl. Costin Neagu, director executiv Petroleum Club of
Romania) ;

→ Privitor la producţia şi utilizarea gazelor naturale pe plan internațional şi naţional, există un
excedent privind oferta, ca de altfel şi în cazul ţiţeiului, fapt ce a dus la scăderea foarte mare
a costului acestora cu consecinţe destul de grave faţă de lucrările de upstream respectiv
diminuarea extrem de mult a acestora şi reducerea semnificativă a angajaţilor din acest
domeniu. În conformitate cu prevederile actuale, gazele naturale vor continua să aibă o
pondere foarte mare în balanţa energetică atât pentru producerea energiei electrice cât şi
pentru utilizarea ca materie primă pentru industria petrochimică şi chimică, combustibili pentru
diverse ramuri industriale, combustibil pentru transporturile terestre şi maritime şi bineînţeles
pentru consumul casnic. Țiţeiul va continua să aibă o importanţă deosebită atât pentru
producerea ca energie electrică, cât şi, în special, pentru producerea combustibililor pentru
mijloacele de transport terestre, maritime şi aeriene precum şi a lubrifianţilor pentru toate
domeniile industriale şi nu numai. Hidrocarburile constituie şi vor constitui, pe termen scurt,
mediu şi lung, una dintre principalele surse de energie ale omenirii în paralel cu alte surse în
special în domeniul energiilor regenerabile de toate tipurile (prof.dr.ing. Niculae Napoleon
Antonescu, Rector Onorific al UPG Ploieşti şi Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al CNR-CME)

→ Importanța

dezvoltărilor în domeniul gazelor, producţia de gaze şi proiectul de
interconectare (dl. Alexandru Părtuți, consilier științific CNR-CME, moderatorul preiei sesiuni,
împreună cu prezentatorii celor patru lucrări: Daniel Ghimis – Head of Sales Oil & Gas
Solutions, Siemens Energy (Energy management – a systematic approach for oil & gas
industry), Eugen Sorescu – Head of Exploration Contracts and Risk Analysis Department,
Romgaz (Black Sea deepwater gas field discovery, development decision, challenges and
risks), Eugenia Gusilov – Managing Director, Romania Energy Center (Latest energy
developments in the Black Sea), Natalia Timofte – Scientific researcher, Institute of Power
Engineering Academy of Sciences of Moldova (Interconnection of gas transmission system
between Romania and Republic of Moldova: Challenges and perspectives).

→ Importanța folosirii noilor tehnologii

pentru reducerea costurilor, creşterea eficienţei,
maximizării duratelor de viață (prof.dr. Nicolae N. Antonescu și autorii celor cinci lucrări :
Leonard Trifu – Marketing Manager, INCDT COMOTI (Dedicated Solutions for natural gas
market), Cristian Turturică – Development Manager, Bosch Rexroth (Reliable system solutions
and components for the oil and gas industry), Viorel Dragomir – Drilling Engineer & Ruslan
Cantemir – Drilling Engineer, OMV Petrom (The impact of geological uncertainties on drilling
costs), Manuel Molina – Technical Sales Manager, Weatherford (Weatherford Completions;
Key-Techs Overview!), Marius Stan – Associate Professor PhD Eng. & Valentin – Paul Tudorache
– Associate Professor PhD Eng., Petroleum – Gas University (An alternative approach to
modeling the diffusion of gas in flexible pipelines and risers, used to offshore oil exploitation).

→ Importanța activităţilor din sectorul Downstream cu întreaga lor specificitate (prof.dr. Nicolae
N. Antonescu și dl. Cantemir Mambet – Risk & QHSE Management Independent Consultant)

→ Dezvoltarea capacităţilor de rafinare din România respectiv proiectele de dezvoltare a reţelei
de staţii de distribuţie a combustibililor (benzinei) în România (prof. Nicolae N Antonescu
împreună cu specuialiștii: Camelia Ene – Head of Retail, MOL România (The retail fuel market
in Romania – from filling stations to service stations), Hamza Karimov – General Director,
Socar Petroleum (The expansion of Socar Petroleum gas distribution stations network in
Romania and the strategic coverage of the transportation routes), Constantin Dumitrache –
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Head of Technology Development Department, Petrotel – LukOil (Refinery Petrotel –LukOil,
tradition of black gold and modern technology), Laurenţiu Ghiţă – Oil & Gas Business
Development Manager, Brenntag (The biocidal preservation of fuels in refinery tanks, storage
facilities, pump stations), Krasen Georgiev – General Manager, Catoni & CO Romania (CATONI,
your logistic partner for E&P projects).

→ Importanța folosirii unei noi tehnologii pentru reducerea costurilor, creşterea eficientă şi
maximizarea competivității (dl. Costin Neagu, moderator împreună cu autorii celor patru
lucrări: Mircea Aurel Niță – Director Corporate Management, Human Resources and
Communications & Alexandru Cătălin Ionescu – Head of Strategic Projects Department,
CONPET (CONPET – Regional and European context), Eduard Sârbu – Process Engineer, VTU
Engineering (CFD designed internals for Produced Water Tanks), Gheorghe Paraschiv –
Industry Manager, Bureau Veritas Romania (On Stream Inspection – A complete Bureau
Veritas solution for management of piping integrity in refineries), Marius Cristescu – Rental
Manager Romania – Bulgaria, Atlas Copco (Specialty Rental, the solution for efficiency and
safety).

→ Importanța unei legislații și foarte clare privind Legea petrolului, al cărei proiect de modificare
a fost redactat de către ANRM pentru ajutarea companiilor care investesc în industria petrolului.
( dl. Sorin Gal,director general ANRM):

→ În lumina dinamismului celor mai recente schimbări, cu impact asupra tuturor membrilor
comunităţii europene, se remarcă transformările sistemului energetic european, cu provocări
complexe la adresa securităţii energetice (reducerea emisiilor de carbon s.a.). Rezervele de
combustibili fosili la nivel naţional au o pondere importantă în balanţa de energie a ţării. Există
temeri legate de epuizarea resurselor, însă probabilitatea valorificării rezervelor de
hidrocarburi din Marea Neagră în viitor, în condiţii de eficienţă economică, oferă un oarecare
confort. Pe plan european, preocupările se îndreaptă în direcţia aducerii pieţei de gaze naturale
la nivelul celei de energie electrică (Florin Tobescu, Şef Serviciu Direcţia Relaţii Internaţionale,
ANRE):

→ Consideraţii cu privire la cadrul geopolitic, perspectiva macro, influenţe pe piaţa
internaţională. Pe piaţa internaţională, se constată că riscurile geopolitice nu mai au în prezent
impact asupra preţurilor, aşa cum se întâmplă în trecut. Avem de a face, în schimb, cu o
supraabundenţă a ofertei de resurse, ca rezultat al ciclului de producţie. Aceasta este
consecinţa unor factori diverşi: revoluţia petrolului de şist, schimbarea strategiei Arabiei
Saudite, producţia crescută a Rusiei, intrarea Iranului pe piaţă etc. Previziunea lui Daniel
Yergin: preţul mic va duce la amânarea, îngheţarea proiectelor, ceea ce s-a şi întâmplat.
Modificarea poziţiei OPEC - prima tentativă de a stabiliza piaţa mondială de ţiţei (de urmărit
concuziile întâlnirii de la finalul lunii noiembrie). (dna.Eugenia Guşilov, ROEC).
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10 noiembrie, 2016 Conferința Anuală AFEER, ediția a II-a: “10 ani
de implicare în energie. Ce ne rezervă următorii 10?”
Organizată de Asociația Furnizorilor de Energie Electrică - AFEER România în colaborare cu
CNR-CME
și
alte
entități,
conferința a dezbătut provocările
existente pe piața de energie
electrică și modul în care se
pregătesc furnizorii de energie
electrică pentru un viitor care
aparține energiei inteligente și a
aniversat cei 10 ani de existență
pe piața energertică romînească.
Mesajele principale transmise de
vorbitori au fost următoarele :
→ Digitalizarea va cuceri lumea
energiei,
care
trebuie
să
recunoaștem
că
este
mai
conservatoare. Elementele smart
vor căpăta o importanță deosebită. Ne aflăm în fața unei puternice revoluții energetice. Toate
companiile trebuie să aibă în vedere schimbări, să aibă abordări evolutive si mai ales,
inovatoare. Grija față de consumatori va fi prioritară. (dl. Ion Lungu, președinte AFEER
România);
→ Viitorul va aparține furnizorilor care pun accent pe costuri mici și pachete de produse și
servicii cu discount. Furnizorii se reinventează, au venit deja cu servicii conexe, echipele de
vânzare sunt din ce în ce mai prezente pe teren. Vor exista pachete de finanțare a serviciilor
oferite consumatorilor, vor fi promovate programe de fidelizare. Energia verde va fi un atuu în
promovarea serviciilor (dl. Daniel Pintilie, membru în CD al AFEER) ;
→ Ne așteaptă mari provocări în plan legislativ. Toate prevederile legale actuale – cadrul primar
și secundar - trebuie revizuite ținând cont de noile provocări. Rolul organismelor de
reglementare va crește, inclusiv la nivel european. Directivele europene privind eficiența
energetică, regenerabile, redesenarea modelului pieței și legea-cadru a energiei electrice vor
influența decisiv piața românească (dl.Iulian Iancu, președintele CNR-CME
→ Urmează provocări majore pentru actorii din energie. Patru noi directive europene vor fi
lansate până la finele anului, data estimată fiind 4 decembrie . Actorii de pe piața energiei vor
intra într-o etapă de transformare. Două dintre aceste directive – market design și guvernanță
în energie – vor afecta activitatea operatorilor din energie. Se va merge în continuare pe ideea
de regionalizare, urmând să fie implementate centre regionale de securitate energetică. Rolul
reglementatorului va crește și își va extinde activitatea pe partea de monitorizare a activității
de monopol – transport și distribuție – și cele legate de piață dna. Corina Popescu, Secretar
de Stat în Ministerul Energiei) ;
→ Consumatorii casnici se pot aștepta la o creștere ușoară a facturilor la energie electrică anul
viitor în urma majorării sprijinului pentru producătorii de energie verde. Va exista o modificare
a legii privind susţinerea regenerabilelor. Probabil că va fi o creştere sensibilă a suportului
pentru certificatul verde, dar nu va fi una serioasă şi nu va putea depăşi 1-2% în preţul final
(dl. NiculaeHavrileț, președinte ANRE) ;
→ În energie sunt investiții mari și, într-adevăr, contractele bilaterale sunt foarte importante
(dl. Bogdan Chirițoiu, Președintele Consiliului Concurenței) ;
→ În contextul viitoarelor schimbări pe piața de energie, obiectivul EFET se axează pe
dezvoltarea de piețe solide și transparente de energie și eliminarea acelor poveri de
reglementare
finaciară
nejustificate
(dl.
Ludek
Horn,
Chairman
EFET)
→ Parcurgem o perioadă de provocări. Cea mai mare problemă pentru sectorul energetic este
legată de guvernanță. Este important să ne definim ce vrem să facem. Eu invit la realism și
pragmatism (dl. Răzvan Nicolescu, consultant în cadrul Deloitte și fost ministru al Energiei).
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17 noiembrie, 2016: Conferinţa „Crearea Uniunii Energetice
Europene: Modul în care se poate progresa spre o Uniune Energetică.
Flexibilitatea – cheia pentru o piaţă unică a energiei”
Organizată de CNR-CME și OPCOM SA, conferința a fost moderată de domnii Victor Ionescu,
director general OPCOM şi prof.dr.ing.Nicolae Golovanov, consilier științific CNR-CME și a
reliefat
premisele
şi obiectivele Uniunii Energetice Europene, precum şi implicarea
specialiştilor români pentru asigurarea condiţiilor unui proiect de succes.
Aspectele principale dezbătute n cadrul evenimentului:
→ Necesitatea implicării în proiectele europene şi adaptarea la obiectivele acestora. În acest
sens, legiuitorul are un rol important privind elaborarea legislaţiei primare şi secundare pentru
integrarea în legislaţia română a Directivelor UE. (Victor Ionescu) ;
→ Principalele obiective ale Uniunii Energetice Europene, stabilite în cadrul Comunicării
COM/2015/080 din data de 25.02.2015, subliniindu-se faptul că obiectivele Uniunii Energetice
Europene se corelează cu obiectivele pe termen lung ale Uniunii Europene privind energia și
schimbările climatice, susține activitatea și creșterea economică şi sunt orientate spre
utilizatoriRealizarea obectivelor Uniunii Energetice Europene impune asigurarea unui efort
financiar important de circa 200 miliarde euro până în anul 2020 pentru dezvoltarea
infrastructurii necesare din care peste 35 miliarde euro pentru interconexiuni. Mare parte din
aceste eforturi financiare vor necesita găsirea unor instrumente financiare adecvate pentru
finanţarea proiectelor. (dl.Nicolae Golovanov, consilier stiintific CNR-CME) ;
→ Importanţa cooperării tehnice şi comerciale pentru cuplarea şi integrarea în piaţa unică
europeană., OPCOM fiind desemnat reprezentantul României pentru cuplarea pieţelor.
Participanţii la piaţă trebuie să aibă strategii pe termen lung, să dezvolte proceduri şi
metodologii de acomodare a pieţelor, precum şi proceduri de urgenţă pentru cazul unor
discontinuităţi pe termen scurt.
Un rol important îl are transparenţa şi integritatea
pieţei pentru a asigura succesul proiectului. Participarea la piaţa implică eforturi şi de natură
investiţională, costisitoare dar necesare. (dna Cristina Şetran, director Program,
dezvoltare−implementare proiecte OPCOM) ;
→ Principalele obiective ale Uniunii Energetice Europene includ securitatea aprovizionării cu
energie, sustenabilitatea dezvoltării, competitivitatea pentru a obţine cele mai bune rezultate
cu cele mai mici eforturi, cu utilizarea eficientă şi flexibilă a resurselor. Sunt aşteptate noi
prevederi, pachetul legislativ de iarnă al CE, noul model de piaţă pentru energia electrică
(dl.Florin Tobescu, şef serviciu, Direcţia Relaţii Internaţionale ANRE) ;
→ În condiţiile actuale ale pieţei de gaze naturale din Europa, Uniunea Europeană trebuie să
dezvolte mecanisme de solidaritate care să intervină în cazul unei întreruperi a livrărilor de
gaze, finanțând importante proiecte de infrastructură energetică(dna. Elisabeta Ghidiu,
director Program, Direcţia Strategie Transgaz) ;
→ Se impune o accelerare a deciziilor și acțiunilor care garantează condițiile creării unei piețe
de energie europene unice, transparente și sigure pentru cetățenii UE. În acest sens
managementul relației furnizor – utilizator, asociat colaborării dintre operatori de distribuție a
energiei electrice - ca facilitatori ai pieței de energie electrică și furnizorii de energie electrică
– ca prestatori ai serviciului universal cu obligații de serviciu public, trebuie gestionat prin
prisma noilor reglementări. În cadrul noului model de dezvoltare a distribuţiei o atenție
deosebită trebuie acordată reglementărilor privind manipularea fluxurilor de date și a modelui
de date recomandat de SGAM (modelul de arhitectura al smart grid). Pentru integrarea în piața
europeană unică se impune ca investițiile promovate să respecte cerințele de interoperabilitate
a infrastructurilor de rețea inteligentă, de sistem de contorizare inteligent etc. recomandate
de grupurile de standardizare mandate de UE. (dl. Gheorghe Indre, consilier CNR-CME) ;
→ Propunerea de soluții inedite pentru realizarea interconectării sistemului de transport de
gaze naturale din Republica Moldova cu cel al Uniunii Europene prin intermediul sistemului de
gaze naturale din România. (dl. Ilie Timofte, Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova) ;
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→ Materialele prezentate în cadrul conferinţei dar şi inervenţiile în cadrul sesiunii de discuţii au
pus în evidenţă următoarele concluzii principale:
România depune toate eforturile necesare pentru asigurarea interconexiunii pe piaţa gazelor
naturale atât în zona de Vest cât şi în zona de Est. Sunt asigurate fondurile necesare pentru
realizarea interconexiunilor şi sunt elaborate reglementările necesare pentru funcţionarea
pieţelor de gaze naturale;
→ Proiectele privind dezvoltarea sistemului de energie electrică asigură îndeplinirea condiţiilor
de interconectare cu sistemul european de energie elecrtică;
→ Participarea României la Uniunea Energetică Europenă trebuie să ia în considerare şi
interesele utilizatorului român astfel încât să se evite greşelile care au condus la dezavantaje
pentru România în urma aderării la UE.
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Evenimente științifice organizate în 2016 de alte entitați, în
parteneriat cu CNR-CME, în 2016
→ 16 februarie : Romanian Thermal Energy Forum 2016 - 16 februarie . Organizator: The
Diplomat. Cu suportul CNR-CME

→ 25 februarie : Romanian HydroPower Energy Summitt 2016 . Organizator: GOVNET. Cu
suportul CNR-CME

→ 12 mai : Romanian Energy Awards 2016 . Organizator: The Diplomat. Cu suportul CNRCME

→ 18 mai : Expo-conferinta “Ziua Comunicatiilor” Organizator: ITS Events Management;
CNR CME partener

→ 26 mai: Forumul Operatorilor de Retele si Furnizorilor de Energie Electrica Organizator:
GOVNET. Cu suportul CNR-CME

→ 12-16 octombrie: RAILF ROMCONTROLA . Organizator: AAIR, ROMEXPO. CNR-CME Partener

→ 13 octombrie: Romanian Energy Efficiency Forum 2016 Organizator: GOVNET. CNR-CME
- Partener

→ 24 noiembrie: Masa Rotunda “Investments for ensuring Romania’s long-term energy
security” Organizator: The Diplomat. Cu suportul CNR-CME

Participările membrilor CNR-CME la evenimentele organizate de
Consiliul Mondial al Energiei și de alte organisme internationale
în anul 2016
→ Masa Rotundă “Aspecte Privind Dezvoltarea Cooperării În Domeniul Energiei Între
România Şi Republica Moldova”
Data: 18 februarie 2016
Locul: Chişinău, Universitatea Tehnică a Moldovei
Organizatori: CNR-CME, Universitatea Tehnică a Moldovei
Responsabili de eveniment: Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, Prof. dr. ing. Virgil Muşatescu,
Dr. ing. Gheorghe Indre
Membrii delegației: CNR-CME : domnii Gheorghe Balan, Nicolae Golovanov, Victor Vernescu,
Consilier CNR – CME, Virgil Musatescu, Gheorghe Indre, Consilier CNR – CME, dna Oana Ceaki,
Membru VLER
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→ Conferinta internaționala “Energetica moldovei 2016: aspecte regionale de
dezvoltare. editia a IIIi-a”
Data: 29 septembrie – 01 octombrie 2016
Locul: Chisinau, Institutul de Energetica al Academiei de Stiinte a Moldovei
Membrii delegației : domnii Iulian Iancu, Ioan – Dan Gheorghiu, Gheorghe Balan, Nicolae
Golovanov, Virgil Musatescu, Gheorghe Indre, Vasile Rugina, Victor Vernescu, dna Oana Ceaki
(CNR-CME ), Mihai Mihaita (AGIR,) Dominic Costea,( FORMENERG)

Evenimente Organizate Sub Egida CNR-CME
In perioada 7-13 octombrie 2016 au avut loc la Istanbul, Turcia următoarele evenimente:
→ 7-9 octombrie – Adunarea Executiva CME
→ 9-13 octombrie – Congresul Mondial al Energiei
Membrii delegației CNR-CME: Iulian Iancu, Presedinte și Gheorghe Balan, Director
General Executiv C

Publicații CNR-CME
Publicații editate de CNR-CME în anul 2016
Pentru promovarea activităților CNR-CME şi ale membrilor săi și oferire celor mai noi și
pertinente informații privind studiile, programele și proiectele referitoare la cele mai noi
tendințe și dezvoltări în energetica europeană și globală, CNR-CME a editat în 2015 o serie de
publicații, reviste, cărți, rapoarte, programe și studii, care au fost diseminate în țară și în
străinătate și distribuite în cadrul conferințelor și expozițiilor la care a fost organizator, coorganizator și/sau partener.
Mesagerul Energetic
Mesagerul Energetic este publicația fanion a CNR-CME care se editează lunar de 15 ani şi
care se transmite gratuit membrilor CD CNR-CME, autorităților guvernamentale, și sub format
electronic pe web-site-ul CNR-CME.
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Într-un număr de aproximativ 60 de pagini, Mesagerul Energetic publică cele mai recente
dezvoltări din industria energiei și mediului din țară şi din străinătate, sintezele evenimentelor
organizate de CNR-CME, articole ale specialiștilor români și străini. Rubricile permanente ale
Mesagerului Energetic sunt:
→ Politici energetice: articole, studii, proiecte în domeniu scrise de specialiști și factori
de decizie din țară și din străinătate;
→ Din energetica UE: cele mai noi tendințe, tehnologii, know-how, reglementări și
directive ale UE;
→ Din activitatea Consiliului Mondial al Energiei: activitățile, evenimentele, studiile și
programele CME;
→ Din activitatea CNR-CME: activitățile, proiectele, programele, realizările CNR-CME
→ Seniorii Energiei:rubrică de interviuri realizate sub forma unor dialoguri de suflet cu
personalitățile care reprezintă elita energeticii românești;
→ Noi suntem viitorul energeticii românești: rubrica dedicată membrilor VLER cuprinde
articole, studii, proiecte realizate de tinerii energeticieni, membri VLER;
→ Opinii: fiecare membru CNR-CME își poate exprima opiniile privind domenii de
interes din sectorul energiei și mediului.
În anul 2016 Mesagerul Energetic a publicat peste 600 de articole care au abordat cele mai
actuale subiecte din domeniul energiei și mediului din ţară şi din lume, editoriale ale
reprezentanţilor de marcă din cadrul Consiliului Mondial al Energiei, studii şi proiecte, sinteze
ale evenimentelor naționale și cu participare internațională organizate de CME şi CNR-CME,
precum şi interviuri cu personalităţi de elită din sectorul energie din România. Coordonatorul
Mesagerului Energetic este dr.ing. Gheorghe Bălan, redactor este drd. Luminița Durău,
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responsabil layout este ing. Silvia Prundianu, iar responsabilitatea fiecărui număr în parte
revine câte unuia dintre consilierii CNR-CME.

EMERG – Energie, Mediu, Eficienţă, Resurse, Globalizare
EMERG-serie nouă
reprezintă continuarea publicațiilor anterioare EMERG (Energie,
Economie, Recuperare, Gospodărire) editată de Editura Tehnică între 986-1987 și MERG
(Mediu, Economie, Resurse, Globalizare, editată de Editura AGIR între 2005 – 2013).
EMERG-serie nouă, editată editată comun de către CNR-CME şi AGIR (Asociația generală a
Inginerilor din România).constituie o platfomă ideală de comunicare a celor mai interesante și
actuale problematici și provocări și un excelent mijloc de diseminare a ideilor valoroase
cuprinse în articole de mare anvergură tehnică și științifică scrise de specialiști români de
notorietate.
Coordonatorii lucrării sunt domnii Gheorghe Bălan, director general executiv CNR-CME și Ion
Ganea, directorul Editurii AGIR, iar Consiliul Științific Editorial, este format din (în ordine
alfabetică):
Viorel Bădescu, Gheorghe Buliga, George Darie, Mircea Eremia, Nicolae
Golovanov, Nicolae Iliaș, Ion Mălureanu, Ion Mircea, Virgil Mușatescu, Ion Onuțu, Radu
Pentiuc, Ionuț Purica, Victor Vernescu, Călin Vilt.

Volumul ”Consemnări din notele lui Nicolae Petrescu -Comnen și alte adnotări
istorice”, autor Victor Vernescu, consilier științific CNR-CME.
Cartea, publicată la AGIR, sub patronajul CNR-CME, prezintă informații extrem de interesante
privitoare la frământările din Europa produse după primul război mondial, preluate din
consemnările celui care a fost Nicolae Petrescu-Comnen, jurist, diplomat, profesor, publicist și
om politic român.
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Evenimentele noastre propuse pentru
anul 2017
Evenimente organizate de CNR-CME și CME
Parteneri Oficiali: GRUP SERVICII PETROLIERE, ROMELECTRO

Data

1.

Ianuarie
26

Titlul evenimentului / Locul / Organizatorii

Şedintele CD

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAŢIEI CNR-CME

2.

3.

Februarie
9

Februarie
23

 Locul: ISPE SA, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici
 Coorganizatori: CNR-CME, membrii colectivi şi individuali CNR-CME
 Responsabil de eveniment: Dr. ing. Gheorghe Bălan, Director General

19
ianuarie

Executiv
PROGRAMUL: PLATFORMA COMUNA DE COLABORARE CNR-CME ŞI ONGURILE MEMBRE CNR-CME. ÎNTÂLNIRE DE LUCRU ANUALĂ cu tema:
“Înfiinţarea Grupului de Dialog al ONG-urilor din Energie-Mediu (membri
CNR-CME) şi Regulamentul de organizare a Grupului”

 Locul: ISPE, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici
 Organizatori: CNR-CME si ONG-urile membre CNR-CME
 Consilieri responsabili de eveniment: Prof. Elena Ratcu si ing. Victor
Vernescu
PROGRAMUL: COLABORAREA CU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
SUPERIOR ŞI ACADEMII. ÎNTÂLNIRE DE LUCRU ANUALĂ cu tema:
“Rolul şi locul Instituţiilor de Învăţământ Superior şi al Academiilor în
cadrul Programului de activitate CNR-CME pe anul 2017”

16
februarie

 Locul: Universitatea Politehnica Bucuresti
 Organizatori: CNR-CME, Universităţile şi Academiile membre CNR-CME,
Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Cercetarii si Inovarii

 Responsabil de eveniment: Dr. ing. Gheorghe Bălan
PROGRAMUL: FOREN 2018
REUNIUNEA COMITETELE MEMBRE DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST
cu tema: “Stabilirea evenimentelor mai importante ale Forumului
Regional al Energiei”
4.

Martie
9-10

5.

Martie 30

6.

Aprilie 13

 Locul: Hotel Caro, Bucureşti
 Organizatori: CNR-CME, Ministerul

Energiei, Ministerul Mediului, Comitetele
Membre CME din Europa Centrală şi de Est, Secretariatul General CME
(London Office)
 Consilier responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Virgil Musatescu
PROGRAMUL: COLABORAREA CU UNITĂŢILE DE PROFIL DIN REPUBLICA
MOLDOVA
ÎNTÂLNIRE DE LUCRU ANUALĂ cu tema: “Punerea în practică a
Documentelor de colaborare încheiate”

16
martie

 Locul: ELECTRICA
 Coorganizatori: CNR-CME, ELECTRICA, Instituţii din Rep.

Moldova
(Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Energetică al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei, ANRE, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Moldelectrica
s.a)
 Consilier responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov
PROGRAMUL: VIITORII LIDERI ENERGETICIENI DIN ROMÂNIA (VLER)
ÎNTÂLNIREA ANUALĂ A MEMBRILOR VLER cu tema: “Rolul şi locul
tinerilor VLER în sectorul energie”

20 aprilie
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 Locul: ISPE
 Coorganizatori: CNR-CME şi Comitetul de Conducere VLER
 Responsabil de eveniment: George Constantin, Manager VLER
PROGRAMUL: PARTENERII MEDIA CNR-CME
ÎNTÂLNIRE DE LUCRU ANUALĂ cu tema: “Îmbunătaţirea promovării
mediatice reciproce”
7.

Aprilie 27

 Locul: ISPE
 Coorganizatori: CNR-CME şi partenerii media CNR-CME
 Responsabil de eveniment: Silvia Prundianu, Şef Dep. Evenimente,
Comunicare şi Relaţii Interne CNR-CME
Studiul CME “Financing Resilient Infrastructure” cu tema:
“Provocări şi soluţii”

8.

Mai 11

 Locul: Universitatea Politehnica Bucureşti
 Coorganizatori: CNR-CME, TRANSELECTRICA, TRANSGAZ, ELECTRICA, E.ON,
ENEL

 Consilier responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Virgil Muşătescu
Studiul CME “Renewable Electricity System Integration” cu tema:
“Dezvoltarea SRE nu este posibilă fără o piaţă de stocare a energiei
electrice”
Mai 25

 Locul: ELECTRICA
 Coorganizatori: CNR-CME, ELECTRICA, OPCOM, TRANSELECTRICA
 Consilier responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov

Iunie 15
10.

Studiul CME “World Energy Trilemma” cu tema:
“Trilema energiei şi politicile energetice. Evidenţierea greutăţilor
cu care se confruntă unităţile energetice pentru echilibrarea
elementelor esenţiale ale trilemei: securitatea energetică,
echitatea socială şi impactul asupra mediului”

22 iunie

 Locul: ISPE
 Coorganizatori: CNR-CME, Ministerul Energiei
 Consilier responsabil de eveniment: Dr. ing. Gheorghe Indre
Conferinţa “Energia nucleară sigură, sustenabilă şi competitivă în
România”
11.

Iunie 29

 Locul: Universitatea Politehnica Bucureşti, Biblioteca Centrală
 Coorganizatori: CNR-CME, Nuclearelectrica, Agenţia Nucleară, CNCAN,

22 iunie

Universitatea Politehnica Bucureşti

 Responsabili de eveniment: Prof. dr. ing. Ionuţ Purica, Drd. ing.

12.

Iulie 20

Călin Vilt, Ing. Dragoş Gabor
ENERGY DAY cu tema:
„Smart Grid Implementation - un efort comun al unităţilor cu
profil energie-mediu”

-

 Locul: ELECTRICA SA
 Coorganizatori: CNR-CME şi membrii colectivi CNR-CME
 Responsabil de eveniment: Dr. ing. Iulian Iancu, Drd. ing. Călin Vilt
Studiul CME “Performance of Generating Plant” cu tema:
„Disponibilitatea centralelor electrice versus eficienta acestora”
13.

14.

August 24

Septembrie 14

 Locul: ELCEN Buc.
 Coorganizatori: CNR-CME, ELCEN

Buc., CE Oltenia, CE Hunedoara,
Universitatea Politehnica Bucureşti
 Consilier responsabil de eveniment: ing. Anton Vlădescu
Studiul CME „Energy Efficiency” cu tema:
„Legislaţia românească şi noile orientări europene privind protecţia
consumatorilor vulnerabili şi în sărăcie energetică”

 Locul: ISPE
 Coorganizatori: CNR-CME, ANRE, Universităţi
 Consilier responsabili de eveniment: Dr. ing. Vasile Rugină
15.

Septembrie 28

17
august

21 sept.

Conferinţa „Scenarii de reconversie a rezervelor de hidrocarburi
descoperite în Romania din nerecuperabile în recuperabile”

 Locul: Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
 Coorganizatori: CNR-CME, UPG Ploieşti, ROMGAZ, OMV Petrom

76

Şedintele Consiliului Director au loc la sediul CNR-CME din B-dul Lacul Tei nr. 1-3, sector 2, clădirea

9.

18 mai

Raport Anual CNR-CME 2016
 Consilieri responsabili de eveniment: Prof. dr. ing. Niculae
Napoleon Antonescu şi ing. Constantin Căpraru

16.

Octombrie 1419

ADUNAREA EXECUTIVĂ CME

 Locul: Lisabona, Portugalia
 Coorganizatori: CME şi Comitetul Membru Portughez
 Responsabil de eveniment: Dr. ing. Iulian Iancu

12
octombr
ie

Studiul CME “World Energy Resources” cu tema:“Managementul
resurselor primare de energie. Provocări actuale”
17.

Octombrie 26

 Locul: ISPE SA
 Coorganizatori: CNR-CME, ANRM, Ministerul Energiei
 Consilier responsabil de eveniment: Dr. ing. Alexandru Pătruţi
Studiul CME “World Energy Scenarios” “E-mobility” cu tema:
”O optimizare a soluţiilor pentru Energie, Transport si Mediu”

18.

Noiembrie 23

 Locul: ISPE SA
 Coorganizatori: CNR-CME, ICPE, Academia Română, AOSR, ASTR,

16 noi.

Universităţi

 Consilier responsabil

de eveniment: Prof. dr. ing. Ionuţ Purica,

Drd. ing. Călin Vilt
Decembrie
19.

14 dec.
Tbc

Evenimente propuse de membrii colectivi CNR-CME pentru
anul 2017, la care CNR-CME este solicitat pentru calitatea de
coorganizator/partener

Nr.
crt.

Data

Titlul evenimentului / Locul / Organizatorii
SMART EDUCATION & TRAINING (SCoR EDU 2017) cu tema:
“Pregătiţi pentru oraşe inteligente”

1.

Februarie 21

 Locul: Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu (Tbc)
 Organizatori: ITS Events Management, ARTS, ITS Romania
 Consilier CNR-CME responsabil de eveniment: Drd. ing. Călin Vilt
THERMAL ENERGY FORUM 2017

2.

Martie 7

 Locul: Hotel Intercontinental, Sala Rondă, Bucureşti
 Organizator: The Diplomat Bucharest
 Responsabil de eveniment din partea CNR-CME: Secretariatul Executiv
SEE UPSTREAM 2017 CONFERENCE & EXHIBITION

3.

Mai 8-9

 Locul: Hotel Ramada Parc Bucuresti, Sala Terra
 Organizatori: Industry Media Vector, Petroleum Club of Romania
 Consilier CNR-CME responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. N. N.
Antonescu
SMART CITIES OF ROMANIA – ELECTROMOBILITATE SI CONECTIVITATE
(SCoR AUTO 2017)

4.

Iunie 13

 Locul: Tbc
 Organizatori: ITS Events Management, ARTS, ITS Romania
 Consilier CNR-CME responsabil de eveniment: Drd. ing. Călin Vilt
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CONFERINTA INTERNATIONALA “ENERGIE ŞI MEDIU” CIEM 2017
5.

Octombrie

 Locul: Tbc
 Organizator: Universitatea Politehnica Bucureşti
 Consilier CNR-CME responsabil de eveniment:

Prof. dr. ing. N. Golovanov

EXPO-CONFERINŢA NAŢIONALĂ „SMART CITIES OF ROMANIA”
(SCoR Bucureşti 2017) cu tema:
„Smart Governance for Smart Cities”
6.

Octombrie 10-11

 Locul: Tbc
 Organizatori: ITS Events Management, ARTS, ITS Romania
 Consilier CNR-CME responsabil de eveniment: Drd. ing. Călin Vilt
Conferinta cu tema:
SISTEMELE ELECTROMECANICE SI ENERGETICE - SIELMEN 2017

7.

Octombrie 12-14

 Locul: Chişinău, Universitatea Tehnică a Moldovei
 Organizator: Universitatea Tehnică a Moldovei
 Consilier CNR-CME responsabil de eveniment:

Prof. dr. ing. N. Golovanov

ROMANIA OIL & GAS CONFERENCE AND EXHIBITION 2017
8.

Noiembrie

 Locul: Tbc
 Organizatori: Industry Media Vector, Petroleum Club of Romania
 Consilier CNR-CME responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. N. N.
Antonescu
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Programul „Viitorii Lideri Energeticieni Din Romania”
din cadrul
Comitetului Național Român
al Consiliului Mondialal Energiei

79

Raport Anual CNR-CME 2016

Programul Future Energy Leaders (FELs)
La nivelul Consiliul Mondial al Energiei, Programul Future Energy Leaders (FELs)
reprezintă o rețea formată din cei mai buni tineri din lume din diverse sectoare ale industriei
energiei, reprezentanțí ai mediulul academic și universitar, societetății civile, antreprenori.
În mai 2015 în cadrul CME s-a creat Programul FEL-100, gândit ca un grup limitat de tineri
ambițioși, doritori de a se implica în activități și evenimente naționale, regionale și
internaționale, în ideea de a deveni viitoarea generație de lideri energeticieni capabili de a
rezolva provocările mondiale cele mai acute privitor la energie și sustenabilitate. FEL-100
reprezintă viitorul real al leadershipului energetic. Programul este astfel creat, încât să ofere
Tinerilor FEL oportunități unice de a construi și a dezvolta capabilitățile lor, de a înțelege toate
aspectele legate de energie, de a permite celor mai strălucite minți ale tinerilor din cadrul
rețelei să contribuie cu ideile lor proaspete la dezbaterile energetice pe plan național și mondial,
ajutând astfel la dezvoltarea noilor moduri de gândire și la crearea noului cadru al viitorului
sustenabil al energiei.

PROGRAMUL VIITORII LIDERI ENERGETICIENI DIN
ROMANIA (VLER)
Scurtă prezentare
Plecând de la premisa că viitorul energiei aparține tinerilor care pot oferi soluții concrete și
viabile provocărilor uriașe cu care se confruntă domeniul energetic, în anul 2011 CNR-CME a
inițiat și coordonează Programul Viitorii Lideri Energeticieni din România – VLER, ca
parte a Programului Future Energy Leaders – FEL-, al Consiliului Mondial al Energiei, și acordă
întregul său suport tinerilor profesioniști energeticieni, în ideea de a dezvolta leadershipul în
energie și de a forma o generație de buni profesioniști și potențiali viitori lideri energeticieni.
Programul VLER are în vedere motivarea tinerilor energeticieni, dezvoltarea modului de
gândire, promovarea realizărilor și proiectelor, implicarea în luarea celor mai importante decizii
la nivelul CNR-CME, oferindu-le recomandări și orientări privind cariera profesională. De
asemenea, Programul vine în întâmpinarea formării viitorilor specialiști și potențiali lideri
energeticieni, oferind tinerilor oportunități extraordinare de afirmare în țară și în străinătate,
prin identificarea și încurajarea dezvoltării unei rețele naționale de specialiști energeticieni care
să reprezinte viitorul real al unui leadership energetic. Printr-o selecție riguroasă și o implicare
activă în activitățile Programului, membrii VLER pot aduce valoare adaugată obiectivelor
acestuia, astfel încât împreună să poată efectiv construi o rețea de tineri profesioniști
cunoscuți și recunoscuți de către decidenții economici și politici.
În prezent, Programul VLER are 56 de membri, care reprezintă 29 entități private și de stat
din domeniul energiei și mediului. Programul VLER funcționează pe baza unui Plan Anual de
activități, a unui Regulament propriu de Organizare și Funcționare și a unui Cod Etic VLER.
Timp de coinci ani, până în 15 septembrie Managerul Programului VLER și președintele
Consiliului de conducere VLER a fost prof. Elena Ratcu, consilier CNR-CME, care a predat
apoi ștafeta tînărului membru VLER, ing. George Constantin, Romelectro.

Consiliul de Conducere al VLER este în prezent format din George Constantin, Emil
Macovei, Ioana Gafton, Alisa Manoloiu, Claudiu Butacu și Andrei Covatariu.
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Misiunea VLER

Viziunea VLER

Valorile VLER
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Activitățile VLER în 2016
În anul 2016 activitățile membrilor Programului VLER au fost pe cât de diverse, pe
atât de interesante și apreciate la nivel național și internațional. Tinerii VLER sunt
recunoscuți ca fiind o voce puternică în comunitatea energetică românească și sunt
solicitați de către diverse
foruri pentru colaborare și oferire de soluții. Prin
participarea tinerilor VLER la activitățile și evenimentele organizate de CNR-CME,
aceștia au demonstrat că pot avea uneori chiar rolul de ambasadori ai CNR-CME,
promovând idei noi, susținând cele mai noi dezvoltări tehnologice și know-how în
domeniu, politicile europene și mondiale, trilema energiei și demonstrând permanent
potențialul uriaș pe care îl dețin și îl fructifică în cel mai reușit mod.

28 ianuarie, 2016: Acordarea brevetului și medaliei CNR-CME
membrilor Programului VLER
In cadrul Adunării Generale a CNR-CME, din data de 28 ianuarie 2016, tinerilor care s-au
implicat activ în activitățile Programului VLER desfășurate în anul 2016 li s-a acordat medalia
și brevetul CNR-CME. Membrii VLER premiați cu această ocaxzie au fost: Ioana Gafton (E&Y),
Alisa Manoliu (UPB), Lucian Toma (UPB), Claudiu Butacu (EFdeN), Adrian Stratuat (Energo
Dynamics), Mihai Vilt (Forte Gas).

18 februarie 2016 : Întâlnirea informală de lucru a membrilor
Boardului VLER
Membrii Boardului VLER s-au întâlnit la Seneca Anticafe pentru a stabili obiectivele prioritatre
de activitate ale Programului VLER la FOREN 2016:
→ Participarea membrilor VLER la FOREN 2016 a fost subiectul principal al dezbaterilor, în
calitate de moderatori, vorbitori, autori de lucrări și membri ai Comitetului de organizare a
Forumului.
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→ Organizarea Workshopului International VLER cu tema: EnerGeneration for Tomorrow’s
Challenges, în cadrul FOREN 2016, stabilindu-se modul de desfășurarea Workshopului și
strucutura celor patru tematici :
a.
b.
c.
d.

Geopolitica surselor conventionale si alternative (energie, petrol, gaze,
cărbune)
TinErg – tinerii si energia si energia de maine- provocari, asteptari,
realizari,cariere
Directii strategice de dezvoltare: mici producatori, consumatori vulnerabili,
tehnologii emergente
Uniunea Energetica Europeana– ce urmeaza ?

→ Organizarea standului expozitional VLER la EXPO FOREN cu tema – “Energia de azi si de
maine”
→ Propuneri de noi nominalizari noi VLER in programul FEL- 100 al CME. S-a propus
transmiterea urmatoarelor nominalizari: Ioana Gafton (E&Y), George Constantin (Romelectro),
Claudiu Butacu (EFdeN), Andrei Covatariu (ENEL), Mihai Vilt (ForteGaz)

10 martie, 2016 : Întâlnirea de lucru a membrilor VLER cu
membrii Conducerii Executive a CNR-CME

Intâlnirea de lucru a permis un util schimb de informații privind programul de activități VLER
în 2016, corelat cu programul de activitați al CNR-CME, implicarea cât mai activă a membrilor
VLER în structurile de conducere ale CMR-CME și ale Consiliului Mondial al Energiei, precum
și identificarea celor mai adecvate mijloace și căi de promovare a imaginii VLER și a membrilor
săipe plan național, regional și mondial
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Concluzii și recomandări
→ „VLER s-a cristalizat si a început sa dea rod”. Trebuie sa introducem pe lista de tematici in
cadrul VLER urmatoarele subiecte: Digi Energy, o alternativă nouă pentru optimizarea
costurilor pentru energia electrică activă, cu toate implicatiile acestui concept pentru Romania;
Colaborarea intre VLER (CNR-CME) si Asociația Română de Biomasă și Biogaz – ARBIO, privind
plantarea terenurilor neproductive (haldele de steril din Valea Jiului) cu culturi energetice a
căror producție să fie capitalizată și utilizată, astfel încât să se încălzească orasele și comunele,
sau să devină materia primă pentru peleți, brichete, mobilier etc. ; Proiecte de locuinte sociale
intr-un concept „smart” similar celui realizat de EfdeN, care sa fie finantat din fonduri europene
printr-un parteneriat VLER (CNR-CME) cu Ministrul Administraiei si Internelormai ales pentru
tinerii defavorizati; Realizarea de catre VLER de proiecte de responsabilitate sociala (CSR) de
tipul antreprenoriatului social, care sa aiba ca obiectiv principal cresterea bunastarii societatii
; Realizarea unei platforme de informare si educare a consumatorului printr-un parteneriat
VLER (CNTR-CME) cu autoritatile locale (dl. Iulian Iancu, președintele CNR-CME);
→ Integrarea membrilor VLER la activitatile de conducere si de organizare evenimente in anul
2016 din cadrul CNR-CME, promovarea tinerilor la nivelil Consiliului Mondial al Energiri,
nominalizarea celor mai activi si performanti membri VLER in Comitetele de Studii ale
Consiliului Mondial al Energiei, Recunoasterea de catre Ministerul Energiei a calitatii de VLER.
(dl. Gheorghe Bălan,director general executiv CNR-CME)
→ Importanța atragerii de noi membri și a identificarii celor mai activi membri ai programului
VLER care sa formeze echipe de lucru bine strcuturate pe domenii de activitate pliate pe
necesitatile lor concrete de dezvoltare; Importanta identificarii prioritatilor programului VLER,
din punctul de vedere al tinerilor; Organizarea, in cadrul FOREN 2016, a unui workshop
international interactiv cu tema : „EnerGeneration for Tomorrow’s Challenges”; Organizarea,
in cadrul FOREN 2016 a standului Expozitional VLER „Energie azi si maine, in viziunea VLER”
;Organizarea unei vizite de documentare la Parvcul Eolian Rahmanu Casmicea din Dobrogea
și a proiectului de împăduriri, ca parte a prgoramului CSR(Elena Ratcu, președintele Boardului
VLER).

28 martie 2016: Intâlnirea de lucru
workshopului VLER de la FOREN 2016

prentru

pregătirea

In cadrul întâlnirii de
lucru, care a avut loc la
Universitatea Politehnica
București, s-au definitivat
topicile
si
subtopicile
workshopului VLER
la
FOREN
2016,
„EnerGeneration
for
Tomorrow’s Challenges”,
precum
și
structura
acestuia, într-un mod
inedit, proactiv, bazat pe
lucrul în echipă și aliniat
celor mai noi tendințe vest
europene.
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4 aprilie 2016: Tinre membre VLER premiate la Gala “Doamne
în Energie”
Cea de a doua ediție a Galei „Doamne în energie”, organizată de publicația Focus Energetic
condusă de dna Gabriela Moroianu, s-a desfășurat la Athénée Palace-Hilton în ziua de 4 aprilie
2016. Unele dintre doamnele cu cele mai frumoase rezultate în sectorul energetic au primit
diplome de excelență pentru a le răsplăti activitatea de excepție, rezultatele frumoase,
dăruirea și profesionalismul.
Intr-un cadru elegant și o atmosferă rafinată, răsfațate de ariile interpretate de dna. Doina
Scripcaru, prim solista Teatrului Naţional de Opertă „Ion Dacian” și amuzate de prestidigitațiile
magicianului Verdini, doamnele în energie
Corina Popescu și Felicia Răcășanu
(Ministerul Energiei), Sorana Baciu
(Ministerul Economiei), Corina Lupu
(Ministerul mediului), Monica Hodor
(ENEL),
Lucica
Tarara
(Ministerul
Finanțelor), Geta Coman (Transenergo),
Irina Tache (ANRE), Gabriela Milea
(Oficiul Concurenței),
Alina Ruşanu
(ALRO Slatina), Daniela Iordănescu
(Hidroelectrica), Laura Constantin (
Nuclearelectrica),
Cătălina
Dragomir
(RWEA), Genica Bobeică (CE Oltenia),
Dana Cănea (AFEER); Olimpia Vădean (
Verbund România),
Teodora Vasâlcă
Cimpoi (Evenimentul Zilei). Premiul
pentru Premiul pentru„O viaţă dedicată
energeticii româneşti” a fost acordat
dnei Doinei Vișa (Banca Mondială).
Diploma de excelență pentru „Viziunea
inovatoare în domeniul energetic” a
fost acordată tinerelor membre ale
Porgramului VLER, CNR-CME (Viitorii
Lideri Energeticieni din România):
Ioana
Gafton
(Ernst&Young),
Luminița Durău (CNR-CME), Alisa
Manoloiu și Gabriela Sava (UPB), cele
mai implicate domnișoare în activitățile
Programului VLER, adevarate potențale
Viitori
Lideri
Energeticieni
din
România.Premiul a fost înmânat de dna
Elena Ratcu, Președintele Boardului
VLER
Pentru o și mai bună promovare, în cadrul Consiliului Director CNR-CME din luna mai 2016,
s-a reiterat acordarea acestui premiu celor patru tinere VLER de către dl. Iulian Iancu,
președintele CNR-CME, dna Gabriela Moroianu, director general Focus Energetic și dna Ella
Ratcu, manager program VLER.
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14 iunie, 2016: Workshopului internațional VLER cu tema „Tinerii
energeticieni și provocările de mâine”- FOREN 2016.
Moderat de dna. Elena Ratcu, președintele Boardului VLER, dl. Lucian Toma, coordonator tehnc al
programului VLER si dl. Einari Kisel, coordonator regional pentru Europa Centrală și de Est în cadrul
Consiliului Mondial al Energiei Workshop-ul VLER a reunit membrii VLER, tineri din companii privat
șli de stat din domeniul energiei și s-a bucurat de asemenea de prezența dnei Corina popescu, Secretar
de Stat - inisterul Energiei și a altor personalități din domeniu. Evenimentul a fost organizat într-un
stil inedit și creativ și a evidențiat cele mai actuale probleme ale energeticii de azi și de mâine, precum
și modul în care tinerii energeticieni sunt pregătiți să depășească provocările determinate de o
schimbare reală a paradigmei energetice, pe baza unui set solid de valori care să vină în întâmpinarea
evoluțiilor tehnologice în sectorul energie-mediu. Elementele inedite ale workshopului VLER au fost
stimularea și promovarea lucrului în echipă, relaționarea, cunoașterea și comunicarea între
participanți, caracterul proactiv, atractiv, creativ si deschis al acestuia, precum și utilizarea unui
facilitator de echipă.
Workshopul VLER a dezbătut următoarele patru subiecte:
→ Geopolitica surselor de energie
→ Energia digitală
→ Micii producători și consumatori (Prosumers)
→ Tinerii și energia (TI.nerg)
Concluziile și recomandările workshopului VLER au fost sinetizate într-un document final carea a
reprezentat „Declarația VLER la FOREN 2016” și care a fost prezentată în cadrul Sesiunii de
Închidere a FOREN 2016.

Declarația VLER la FOREN 2016
Programul „Viitorii Lideri Energeticieni din România – VLER“ este inițiat de Comitetul Național Român
al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) pentru se armoniza cu „Future Energy Leaders’
Programme (FEL-100)“ al CME și are ca scop încurajarea tinerilor energeticieni români și promovarea
ideilor lor pentru dezvoltarea unui nou leadership în domeniul energiei, capabil să contribuie la
rezolvarea provocarilor privind viitorul sustenabil al energiei.
Noi, tinerii energeticieni,
suntem martorii schimbării
paradigmei energetice, cu
accent
pe
dezvoltarea
tehnolgiilor
inovative
și
inteligente din
industria
energiei și vom accepta
schimbarea, considerând că
putem contribui la realizările
viitorului prin schimbarea
prezentului și prin păstrarea
unui trecut memorabil.
In cadrul workshopului internațional VLER „Tinerii energeticieni și provocările de mâine”, organizat de
Programul VLER din cadrul CNR-CME, ne-am reunit eforturile pentru a defini Viziunea VLER pentru anii
ce vor urma.
Viziunea noastră constituie Declarația VLER la FOREN 2016, rezultată din cele patru subiecte tehnice
dezbătute la workshop .
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Geopolitica surselor de energie
Tinerii VLER consideră ca acceptanța socială, voința politică,
fezabilitatea economică, sustenabilitatea energetică și impactul asupra
mediului sunt premisele adoptării noilor tehnologii. Acestea, împreună
cu politicile globale, regionale și naționale joacă un rol crucial în
definirea viitorului mix energetic și a structurii pieței de electricitate
pentru consolidarea sa la nivel regional, beneficiind de poziția
geostrategică a României ca centru al securității energetice și ca țară
de tranzit.
La nivel European, rețelele interconectate ar putea reprezenta cadrul
de îndeplinire a acestor patru condiții. Considerând strânsa legătură
dintre ele ca fezabilitate economică, „o primă etapă ar fi estimarea
beneficiilor nete pentru Europa a unei Uniuni Energetice Europene, pe
baza unui set complet de sisteme de transport de energie electrică și
gaze naturale la nivel european "(Dieter HELM)
Digitalizarea energiei
Digitalizarea energiei este un proces inevitabil spre care tind dezvoltările
tehnologiei viitorului și care oferă beneficii uriașe: accesul facil la informație
și eficiența utilizării sale, eficientizarea funcționării infrastructurilor deja
existente, a dezvoltarii celor noi si îmbunătățirea serviciilor oferite
utilizatorilor. În același timp, digitalizarea implică și noi provocări, adresate
în special educarii și creșterii conștientizării publicului privitor la utilizarea
eficientă a energiei în toate mediile sociale și la toate categoriile de vârstă,
acceptarea și reducerea vechilor și noilor riscuri de securitate cibernetică,
adaptarea politicilor instituționale și a mentalităților. Noi, tinerii VLER ne
asumăm provocările generate de digitalizarea energiei pentru
relansarea economică și crearea de noi locuri de muncă.
Utilizatorii activi de energie/Prosumers
Prosumerii pot răspunde provocărilor sectorului energetic prin
programe corect definite și implementate, cu scopul de a echilibra
cei trei piloni importanți ai trilemei energiei: securitatea
energetică, echitatea energetică, sustenabilitatea mediului
înconjurator. Utilizatorul activ se confruntă cu și resimte
provocările generate de schimbările din piață, sprijină dezvoltarea
technologiilor curate și trebuie să înțeleagă provocările pe care
rețeaua electrică trebuie să le depăsească odată cu dezvoltarea
acestora
De aceea, trebuie definită și încurajată viziunea în care utilizatorul
activ beneficiează de tehnologii avansate și participă activ în piață,
companiile de utilități întelegând și răspunzând nevoilor sale,
asigurându-le drepturile și garantându-le protecția datelor
personale.
Aceasta abordare de tip win-win va aduce reale beneficii, eliminând posibilele frustrări
care s-ar putea să apară de partea ambelor părți. Noi considerăm
ca prosumerii nu reprezintă problema, ci soluția – motor a
tranziției spre o societate sustenabilă, cu o continuă creștere
economică, responsabilă față de planetă și oameni.
Tinerii în energie/ TI.nerg
Din dorinţa de a evita diferențele dintre generaţii si de a armoniza
generația tinerilor energeticieni cu generația seniorilor energiei,
tinerii VLER au propus crearea unui program dedicat tinerilor,
denumit „TI.nerg”. Scopul acestui program este ca tinerii sã
transmită seniorilor entuziasmul, ambiţia, dorinta şi viziunea lor,
iar specialiștii cu experiență sã împãrtãşeascã tinerilor
cunoştiinţele, experiența și expertiza acestora. Ca un prim pas
„Ti.nerg” își propune dezvoltarea, testarea şi optimizarea în
domeniul energetic a unei platforme deschise care sa faciliteze
organizarea de workshop-uri, dezbateri şi cursuri pe modelul
Academiei Consiliului Mondial al Energie, început în Argentina şi
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extins în mai multe ţãri din America de Sud şi Europa. Ne propunem ca aceastã iniţiativã sã se
extindã şi spre alte sectoare din domeniul educaţiei, mediului, industriei, pentru ca împreunã sã
cream o comunitate bazate pe motto-ul “Impreună suntem mai buni!”
Prin atenta dezbatere a acestor patru subiecte tehnice pe care le considerăm a fi extrem de
importante, alături de cele care se dezvoltă acum, noi, tinerii VLER, considerăm ca suntem capabili
să oferim răspunsuri provocărilor pe care sectorul energiei trebuie să le depășească pentru un
viitor energetic sustenabil.
Fiind hotărâți ca și în continuare să contribuim la dezvoltarea și consolidarea obiectivelor și
activităților VLER, transmitem întreaga noastra gratitudine Comitetului Național Român al
Consiliului Mondial al Energiei pentru sprijinul constant acordat activităților noastre și pentru
posibilitatea de a fi participat la lucrarile FOREN 2016.
„Impreună vom învinge.”
Tinerii VLER care au participat la realizarea workshopului și la redactarea Declarației VLER la
FOREN 2016 sunt: Ioana Gafton, George Constantin, Dorian Sidea, Claudiu Butacu, Alisa
Manoloiu, Luminița Durău, Gabriela Sava, Liliana Simhas, Roxana Pigulea, Florian Mihalce, Emil
Macovei, Mihai Vilt, Mihai Toader-Pasti.
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12-16 iunie 2016: Standul expozțional VLER la FOREN 2016
Standul expozițional VLER cu tema „Promovăm schimbarea”, a fost fidel aserțiunii tinerilor VLER: „Cu
cât va fi provocarea mai mare, cu atât mai puternică va fi forța unui Viitor Lider Energetician din
România (VLER)“. Două au fost revelațiile standului tinerilor energeticieni: Prima a constituit-o spiderul VLER care promovează schimbarea față de societate și de mediul înconjurator, cu accent pe
progresul în zona energiei verde printr-un stil de viață responsabil, clădiri sigure, eficiente energetic
și prietenoase cu mediul. Cea de-a doua, cu impact puternic asupra vizitatorilor, a fost reprezentată
de cele două vehicule smart-sustenabile, inscripționate FOREN 2016 și VLER, cu impact minim asupra
mediului și menite să creeze o comunitate sustenabilă în orașe și nu numai, pe baza logo-ului „Orașul
se schimbă și noi putem ajuta“ prezentate de EFdeN și VLER.

1 septembrie 2016: Vizita tehnică de informare și documentare
VLER la Parcul Eolian Rahmanu-Casimcea
Vizita tehnică de documentare organizată la Parcul Eolian Rahmanu - Casmicea, prevăzută în
planul de activități pe anul 2016 al Programul VLER din cadrul CNR-CME, a realizată cu
amabilul și generosul sprijin acordat de domnii Ovidiu Pop, director general și Daniel Găescu,
director executiv – Verbund Romania, care au întâmpinat grupul de tineri VLER și de consilieri
ai CNR-CME, i-au condus la Parcul Eolian și i-au însoțit pe toată durata vizitei, oferindu-le
informații de mare interes și răspunzând tuturor întrebărilor adresate de tinerii VLER.
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.

„Realizată împreună cu un consorțiu de investitori după toate standardele codului RET și la
nivelul cerințelor tehnice și tehnologice actuale, stația este complet automatizată și poate
funcționa oricând fără personal. Din păcate, la ora actuală, aceasta funcționează sub 50% din
capacitatea proiectată, fiind racordați la sistem doar 310,2 MW. Parcul eolian RahmanuCasimcea este în prezent unul dintre cele mai mari proiecte de acest tip din țară. Cele 88 de
turbine eoliene de 226 MW (proprietate Verbund-România) pot produce anual energie electrică
pentru aproximativ 350.000 de gospodării din țară. După o experiență de peste 30 de ani
în sectorul de producere termo, pot spune cu mîna pe inimă, că din punct de vedere
profesional sunt foarte mândru de această investiție, realizată la cele mai înalte standarde
tehnice, de calitate și în conformitate cu exigențele funcționării în Sistemul Energetic
Național”, (dl. Ovidiu Pop”)
Îmbrăcați cu echipamentul de protecție obligatoriu echipa de tineri VLER a vizitat două turbine
eoliene: una de 3,2 MW și alta de 3,0 MW, precum și stația electrică de 400 kV.
Vizita Parcului Eolian Rahmanu-Casimcea, riguros organizată de către specialiștii Verbund
Romînia, a demonstrat încă odată profesionalismul specialiștilor energeticieni, gradul lor înalt
de calificare, responsabilitate și disciplină, rigurozitatea cu care respectau graficul lucrărilor
și procedurele întocmite pentru fiecare activitate în parte. Intreaga delegațșie CNR-CME a fost
impresionată de viteza cu care s-au finalizat lucrările unei investiții de asemenea complexitate
și dimensiuni, având în vedere că realizarea întregului proiect a durat doar un an și jumătate,
de informațiile oferite la fața locului, din interiorul unei instalații eoliene, ori în camera de
comandă.
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24 noiembrie 2016: Workshop VLER-EFdeN
În cadrul săptămînii sustenabilității, tinerii membri ai programului VLER din cadrul CNR-CME
și ai asociației EFdEN au organizat un workshop menit să demonstreze modul în care se
lucrează în echipă, pornind de la platforma demo ENER FYI. Moderat de domnii George
Constantin și Claudiu Butacu, workshopul s-a dovedit extrem de interesant punctînd toate
problemele cu care se confruntă tinerii energeticieni și oferind, ăn același timp și solutii
pertinente

Programul FEL-100 al Consiliului Mondial al Energiei
Programul FEL-100, Future Energy Leaders-100, a fost creat de către Consiliul Mondial al
Energiei pentru a forma si dezvolta viitoarea generație de lideri energeticieni din lume și este
format dintr-un număr limitat de tineri din fiecare țară membră a CME, aleși pe baza unor
criterii foarte stricte.
Tinerii membri FEL-100 pot participa la toate evenimentele regionale și globale ale CME,
inclusiv la Congresele trianuale, la elaborarea tuturor studiilor efectuate de către CME și pot
crea viziunea FEL-100 cu audiență globală.
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In fiecare an, 35 de noi viitori lideri energetiticieni sunt invitați de către CME pentru a se
alătura Programului FEL-100 și a face parte din rețeaua globală exclusivă a liderilor
energeticieni de mâine. Termenul de pregătire a unui viitor lider la nivelul CME este de trei ani
– termenul dintre fiecare Congres CME, organizat
trianual-. La finalul celor trei ani, participanții la
Programul FEL-100 primesc un certificat în baza
căruia sunt invitați să se alăture Comunității „FELAlumni” și să rămână în continuare membri ai
rețelei globale de specialiști ai Consiliului Mondial

al Energiei.
Reprezentantul VLER, care reprezintă România în
cadrul Programului FEL-100 este ing. Claudiu
Butacu, iar membru în Comunicatea FEL Alumni
este ing. EmilMacovei,ambii membri ai
Boardului VLER.
În conjucție cu Congresul Consiliului
Mondial de la Istanbul, s-a organizat și
Congresul FEL, la care, din partrea tinerilor
VLER a participat Claudiu Butacu, al cărui
inedit proiect ENER.FYI (Energire pentru
informarea voastră) a fost extrem de bine
primit de către tînăra și mai puțin tânăra
generație participantă la Congres.
D

Dinamica industriei energetice este din ce în ce mai rapidă și există o mulțime de provocări
complexe în ăn sectorul energetic ce necesită a fi rezolvateîn cadrul acestei mari tranziții.
Atragerea forței demuncă entuziaste și calificate reprezintă un imperativ al zilelor noastre,
iar contribuția tinerilor energeticieni este pe cît de necesară, pe atît de importantă. La finele
Vcongresului, tinerii FEL și-au prezentat viziunea lor pentru un viitor mai bunDeclarația,
reprodusă mai jos

Declaraţia Viziunii FEL asupra viitorului, prezentată la
Congresul Mondial al Energiei, 2016
Este evident pentru noi toţi viitorii lideri din domeniul energie, că industria energiei se schimbă
mai repede decât oricând și că sectorul energiei se confruntă cu provocări complexe care
trebuie rezolvate în cadrul Marii Tranziţii.
Înţelegem vremurile care vin, trăim şi respirăm o lume a informației care se desfășoară întrun ritm rapid, simțim că tehnologia și comunicațiile vor avea un impact major asupra
sistemului energetic și al businessului.
Pentru acest motiv vom veni cu soluții care determină emisii scăzute de carbon. Pentru a atinge
noi frontiere, este nevoie de trei componente esenţiale:
- Leadership
- Modele flexibile de business
- Capital uman

Asumarea rolului de lider
Rezolvarea provocărilor vremurilor noastre este corelată de asumarea rolului de lider, unde se
află cele mai mari oportunităţi. Pentru companii, acest lucru implică ocuparea poziţiilor de
lider şi schimbarea industriei. Pentru guverne şi pentru decidenţii politici, aceasta implică
crearea de posibilităţi pentru sectorul energie şi pentru cetăţeni pentru a contribui la mediul
energetic.
Capacitatea de asumare a rolului de lider va determina învingătorii şi învinşii în viitorul
apropiat. Este imperativ necesar ca organizaţiile să inoveze astfel ar putea pieri. Permiteţi-ne
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să facem un apel la toţi liderii şi la factorii de decizie pentru a ne recunoaşte vocea, pentru a
ne invita la întâlnirile consiliilor directoare şi pentru a construi un viitor mai frumos.
Adoptarea unor modele flexibile de business
Managementul companiilor nu mai este o opţiune. Nu putem depăşi provocările cu actualul
sistem de energie. Noi, Viitorii Lideri din domeniul energie nu avem toate soluţiile, însă
înţelegem care dintre acestea ghidează mai bine întregul sector de energie către un viitor cu
emisii scăzute de carbon şi către un acces la energie pentru toţi.
În ziua de azi, şi chiar mai mult în viitor, lumea digitală va afecta dinamica alimentării şi cererii
în acest sector. Noua lume digitală va schimba modelele de utilizare, optimizând bunurile în
noi moduri, va dezvolta parteneriate transfrontiere şi va dezvolta noi platforme industriale.
Cu toate acestea, nu totul are de-a face cu tehnologia. Din moment ce pieţele de energie devin
mai complexe, iar politicile mai fragmentate, şi comportamentele clienţilor evoluează,
inovarea, antreprenoriatul şi modelele flexibile de business vor fi necesare pentru a forţa
operatorii existenţi să-şi reexamineze modul în care operează.
În lumina acordului global privind schimbările climatice, este necesar să se implementeze noi
politici. Guvernele şi decidenţii politici trebuie să reacţioneze mai rapid. Un grad mai ridicat de
cooperare dintre decidenţii politici, dintre reprezentanții companiilor şi cetăţeni va fi necesar
pentru a permite transparența şi adoptarea rapidă a unei tehnologii.
O nouă abordare a capitalului uman
Noi, născuţi în acest mileniu, vom reprezenta aproximativ 50% din forţa de muncă de la nivel
mondial până în anul 2020, şi vom avea cu siguranţă noi abordări bazate pe valorile şi pe
convingerile noastre.
Ca beneficiari, influența generaţiei noastre va creşte de-a lungul timpului. Companiile vor
trebui să-şi regândească brandurile, modelele de business şi metodele de a face marketing.
Ca profesionişti, suntem pregătiţi să conturăm viitorul energiei. În aceste vremuri
provocatoare, sectorul are nevoie să atragă cea mai pregătită şi cea mai entuziastă forţă de
muncă. Exemple ale unor lucruri deja realizate precum Academia Consiliului Mondial al Energiei
şi reţelele de tineri energeticieni profesionişti la nivel național sunt de remarcat. Organizaţiile
trebuie să-şi dezvolte strategii puternice pe termen lung pentru un management al talentului.
Sectorul energie este dominat prea mult de bărbați şi nu avem nicio şansă de izbândă dacă
irosim resursele umane. Aşa cum se menționează în raportul FEL Capital Uman, incluziunea şi
diversitatea în ceea ce priveşte genul, vârsta, etnia, religia, naţionalitatea şi orientarea sexuală
sunt esenţiale pentru a asigura capacitatea organizației de a inova şi de a genera profituri mai
mari.
A fi lider poate că nu este tot timpul uşor. Cu siguranţă, există riscul eşecului, însă asumarea
rolului de lider implică curaj, cunoştinţe şi pasiune. Asta este ceea ce ne reprezintă pe noi,
Viitorii Lideri Energeticieni.
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Proiectul
„Dialoguri
între
generații” Dialogurile InvesTenergy între
Seniorii
energeticieni CNR-CME și tinerii VLER
Continuînd platformă de dezbateri pe teme de energie între
seniorii și tinerii energeticieni ai României în cadrul proiectului de
colaborare realizat de Publicația on-line „InvesTenergy” și
CNR-CME, VLER , seria de dialoguri între generații, dedicate unui
schimb de idei necesar și constructiv, a continuat și în anul 2016.
Dialogul anului realizat de dna
Cristina Trefaș, director
InvesTenergy cu domnii Dragoș Gabor – fost director al CNE
Cernavodă și tînărul Emil Macovei, inginer la Nuclesarelectrica , a
demonstrat că un dialog deschis și interactiv între seniorii
energeticieni CNR-CME și tinerii VLER este mai mult decât
binevenit într-un moment de cumpănă pentru sectorul
energetic, în care se simte nevoia acută de strategie, cu direcții
și acțiuni.
Plecând de la ideea nevoii de energie nucleară, singura sursă
care îndeplinește obiectivele de decarbonizare concomitent cu
siguranța în furnizare, și provocați de dna Cristina Trefaș, cei doi
domni au oferit răspunsuri pe cît de interesante pe atît de
incitante, făcînd pledoarie pentru energia nucleară, considerată
singura sursă de energie capabilă să îndeplinească obiectivele
de decarbonizare concomitent cu siguranța în furnizare, fiind
stabilă și nefiind dependentă de fluctuațiile de preț ale
combustibililor fosili.

Documente de poziție VLER
Tinerii VLER și-au exprimat poziția privind Strategia Energetică a Romîniei 2016-2030 printrun document denumit „Document de poziție VLER la Strategia Energrtică a Romîniei”,
prezentat mai jos
„Pentru întrunirea exigențelor consumatorilor, considerăm că sectorul energetic românesc
trebuie să avanseze din punct de vedere tehnologic, să adopte politici care să accelereze
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și să permită menținerea prețurilor la niveluri
suportabile pentru consumatorii finali. De asemenea, dorim să menționăm că cele 5 obiective
strategice definite în textul strategiei întrunesc chiar cei trei piloni pe care World Energy Council
își fundamentează activitatea: securitate energetică, piețe competitive, energie curată,
modernizarea sistemului de guvernanță energetică, reducerea sărăciei energetice și protecția
consumatorului vulnerabil.
Mixul energetic al României a fost și trebuie să rămână unul echilibrat și diversificat. Cu toate
acestea, o mare parte a capacităților de producție sunt depășite tehnologic și ineficiente din
punct de vedere economic și/sau al emisiilor de gaze cu efect de seră. Acestea trebuie
substituite de tehnologii de producție noi, cu eficiență ridicată, flexibile și nepoluante. În acest
sens, extinderea parcului de generare cu noi unități nucleare este o alegere strategică pentru
România. Totodată, în contextul finalizării perioadei de acreditare pentru schema suport
destinată energiei regenerabile, considerăm că promovarea continuă și dezvoltarea surselor
regenerabile de energie este imperativ necesară pentru atingerea obiectivelor de decarbonare.
Trebuie avute în vedere elaborarea și menținerea unui cadru legislativ stabil, predictibil,
precum și dezvoltarea unor mecanisme de susținere continuă a investitorilor (pentru limitarea
costurilor de capital). În pofida parcursului pe care energia regenerabilă îl înregistrează în
România, trebuie analizat în ce măsură actuala schemă suport - deficitară pentru investitori -
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este capabilă să mențină cifrele preconizate până în 2020. Dacă o parte din aceste unități de
producție vor fi retrase din exploatare sau își vor muta activitatea în alte state, atunci atingerea
obiectivelor asumate se poate dovedi extrem de dificilă. Cu toate acestea, așa cum și textul
Strategiei menționează, România trebuie să analizeze cu multă atenție țintele pentru SRE din
2030.
Sistemul energetic național are un grad sporit de stabilitate din perspectiva resurselor de gaze
naturale și a dezvoltării infrastructurii de transport și interconectare, iar totodată trebuie
exploatate zăcămintele recent descoperite în Marea Neagră. Pentru a reprezenta un hub
regional în acest sector, România trebuie să își dezvolte capacitatea de înmagazinare, să
armonizeze aspectele tehnice și comerciale în ceea ce privește interconectarea cu țările vecine,
precum și să înființeze piețe competitive, transparente și lichide.
Considerăm că trebuie nu doar menținută, ci accelerată politica de creștere a eficienței
energetice a locuințelor. Deși prețul energiei electrice din România este unul relativ redus (în
comparație cu celelalte state membre UE), sărăcia energetică este puternic resimțită din
cauza veniturilor foarte mici. În acest context, încurajăm dezvoltarea rețelelor inteligente de
transport și distribuție a energiei electrice, care sunt, în mod cert, în beneficiul
consumatorului, fie el vulnerabil sau nu.
Salutăm propunerea de transformare a României într-un centru al producției de componente
pentru autovehicule electrice și produse pentru tehnologiile de producere a energiei electrice
din surse regenerabile. Aceasta poate reprezenta o modalitate de reconversie profesională a
populației din zonele în care anumite unități de producție a energiei vor dispărea în următoarele
decenii.
Totodată, încurajarea dezvoltării unei rețele de alimentare a automobilelor electrice și, implicit,
a unor soluții tehnologice specifice, este un aspect cu care rezonăm. Tranziția către noțiunea
de prosumer propusă de Strategia Energetică este o dovadă în plus a transformărilor pe care
sectorul energetic trebuie să le adopte în viitorii ani. Soluții off-grid și conectarea prosumerilor
sunt direcții importante pe care societatea românească le va îmbrățisa în anii ce urmează.
Nu în ultimul rând, considerăm că formarea noii generații de lideri, precum și de specialiști de
calificare medie și superioară din energie și domeniile conexe (economic, politic, social, de
mediu etc.) reprezintă o importantă provocare ce va trebui abordată pe termen lung la nivel
inter-ministerial și prin colaborarea dintre mediul public și cel privat.”

GALA Premiilor Energynomics 2016
Ca în fiecare an,
Categoria „tânărul profesionist în energie”, organizată de către
energynomics.ro colaborare cu VLER-CMR-CME , a beneficiat de candidaturi ale unor tineri
merituoși din denergetica romînească : ing. Elena Macsim (Elsaco Energy), ing. Alina
Constantin ( RATEN ICN și vicepreședinte AREN YG), ing. Gabriel Pavel (UPB), ing. Ionuț
Predoiu (CE Oltenia). Premiul i-a revenint tinerei Elena Macsim și i-a fost înmînat de ing.
George Constantin,managerul programului VLER și președintele boardului VLER
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Proiectul de Responsabilitate Socială
pom”

VLER „Să plantăm un

În cadrul Proiectul de Responsabilitate Socială „Să plantăm un pom”, realizat în 2016 și
coordonat de dna Luminița Durău, membru VLER, tinerii VLER și-au unit forțele împreună cu
organizații precum Romelectro, EFdeN, AREN YG și Enevo Group, pentru a realiza cea de a
doua ediție a proiectului„ FEL free to plant a tree”- Cu sprijinul
Direcției Silvice Ilfov, 30 de tineri voluntari au plantat peste
1200 de puieți de stejar în pădurea Snagov

Predare de ștafetă VLER
La data de 15 septembrie 2016, doamna Elena Ratcu, managerul Programului VLER și
președintele Boardului VLER din cadrul CNR-CME a predat ștafeta de manager VLER tânărului
ing. George Constantin, (Romelectro), membru în Boardul VLER, prezentând în prealabil
bilanțul celor cinci ani de activitate.
După cinci ani de frumoase povești de succes realizate în cadrul Programului VLER, doamna
Ratcu a considerat că tinerii pe care i-a coordonat în cadrul acestui Program sunt maturi și
de bine pregătiți pentru a continua dezvoltarea Programului cu forțe proprii.
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Imaginile de mai jos ilustreaza o parte din activitățile Programului VLER în cadrul celor cinci
ani de activitate de pînă în pezent
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Programul de activități VLER 2017
Semestrul I
Organizarea unei întâlniri bilaterale / trilaterale cu programele Future Energy Leaders
din țările vecine / din regiunea Central și Est-Europeană
Organizarea celui de-al treilea Workshop Național VLER, cu participare internațională,
și redactarea Declarației VLER 2017
Derularea activității în cadrul Grupelor de Studii CME, Diviziilor interne și Grupelor de
Lucru CNR-CME
Publicarea de articole VLER în publicațiile media online
Organizarea de întâlniri periodice ale membrilor CD CNR-CME cu membrii Board-ului
VLER / membrii VLER
Organizare de întâlniri informale VLER
Organizarea de vizite tehnice
Realizare proiect CSR
Semestrul II
Participarea la WEC Executive Assembly 2017 – Lisabona și organizarea de întâlniri de
lucru cu programele FEL prezente în cadrul evenimentului
Organizarea unei întâlniri bilaterale / trilaterale cu programele Future Energy Leaders
din țările vecine / din regiunea Central și Est-Europeană
Organizarea Premiului pentru Secțiunea “Tânărul Profesionist în Energie” la Gala
energynomics.ro Awards
Derularea activității în cadrul Grupelor de Studii CME, Diviziilor interne și Grupelor de
Lucru CNR-CME

-

Publicarea de articole VLER în publicațiile media online

-

Organizarea de întâlniri periodice ale membrilor CD CNR-CME cu membrii Board-ului
VLER / membrii VLER
Organizare de întâlniri informale VLER
Organizarea de vizite tehnice
Realizare proiect CSR

-

22 decembrie 2016: Intâlnirea informală VLER de
sfârșit de an
Ca de fiecare dată, la sfârșitul anului, tinerii VLER se întâlnesc într-un cadru informal pentru a
analiza proiectele realizate, pentru a creiona proiectele ulterioare, pentru a socializa, a se distra
și pentru a a-și împărtăți idei, opinii dorințe, împliniri.

La întâlnirea de la finalul anului 2016, membrii Programului VLER și-au prezentat
activitățile și strategia pentru 2017.
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Mulțumim tuturor membrilor noștri colectivi: companii de stat și
private, agenții guvernamentale, instituții academice, institute de
cercetare-proiectare, experți de renume din industria energetică a
României.
De asemenea, transmitem întreaga noastră gratitudine membrilor
noștri individuali, partenerilor și colaboratorilor noștri
pentru
contribuția deosebită la activitățile noastre.

Asociația CNR-CME
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COMITETUL NAȚIONAL ROMÂN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI
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Telefon: +40372 821 475; +40372 821 476
E-mail: ghbalan@cnr-cme.ro; Website: www.cnr-cme.ro
Partener strategic pentru dezvoltarea energetică durabilă a României
şi utilizarea eficientă a resurselor de energie de toate formele

