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Mesajul Președintelui CNR-CME
„Cartea vieții este viața timpului nostru"

Ne

aflăm în etapa în care, anul acesta, a fost

creată Uniunea Energetică la nivelul Uniunii
Europene, al cărei obiectiv principal este asigurarea
unei energii sigure, sustenabile și la prețuri
accesibile pentru Europa și pentru toți cetățenii
săi.

Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al
Energiei (CNR-CME) promovează deja de câțiva ani
conceptul Trilemei Energiei avansat și promovat de
către Consiliul Mondial al Energiei și axat în
principal pe echilibrul dntre trei vectori importanți:
securitatea în alimentarea cu energie, impactul cât
mai redus asupra mediului înconjurător și accesibilitatea tuturor la sursele de energie, trei
mari provocări fundamentale pentru fiecare țară în parte, dar și la nivel global. Este evident
că industria energetică se află într-o etapă de redefinire a politicilor sale energetice și că
reindustrializarea este o necesitate geostrategică, acesta fiind singurul proiect unificator
din punct de vedere democratic și politic. In acest scop este stringent necesar ca
organismele naționale și internaționale și fiecare stat în parte să caute nu numai soluții și
obiective pe termen scurt și mediu, ci soluții viabile pe termen lung.

Dezvoltarea tehnologică este cea care poate oferi rezolvări sustenabile pentru asigurarea
securității energetice în viitor, iar cercetarea științifică va oferi noi soluții și idei pentru
obținerea energiei necesare dezvoltării economice în toate statele lumii. In acest context,
dezvoltarea sustenabiă a României depinde în mare măsură de asigurarea unui echilibru optim
între ponderea serviciilor energetice și a activităților industriale.

Am certitudinea că CNR-CME poate asigura acest echilibru prin faptul că de zeci de ani
constituie o platfomă ideală de informare și comunicare a celor mai interesante și actuale
informații, studii, probleme și provocări majore din industria energetică românească și un
excelent mijloc de dezvoltare, diseminare și promovare a celor mai noi și valoroase
tehnologii și idei prezentate de specialiști români de notorietate.

Anul 2015 a avut frumoase povești de succes pentru CNR-CME, dacă ar fi să ne referim
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doar la: cele 19 conferințe și simpozioane organizate de către Asociația noastră sau în
partneriat cu alte organisme/entități, care au abordat subiectele cele mai actuale ale
energeticii românești, regionale și globale; apariția publicației bianuale EMERG- Energie,
Mediu, Eficiență, Globalizare- Serie nouă, realizată de către CNR-CME și AGIR care

Raport Anual CNR-CME

2015

publică articolele, studiile și lucrările realizate de unii dintre cei mai buni experți în
domeniu; patru cărți editate de consilierii CNR-CME, frumoasa dezvoltare a programelor și
activităților din cadrul Grupelor de Lucru ale Consiliului Științific CNR-CME, realizările
tinerilor energeticieni în cadrul Programului VLER, premierea de către publicații românești
de prestigiu a unora dintre valoroșii membri ai Secretariatului Executiv CNR-CME și a celui
mai merituos tânăr VLER în cadrul Galelor „The Diplomat” și „Energynomics Awards 2015”.
Toate aceste realizări ne dau satisfacția muncii depuse în 2015 și ne obligă să oferim și în
viitor rezultate la fel de frumoase și apreciate.

Sunt onorat și

transmit cu mare bucurie cele mai calde și sincere mulțumiri

echipei

extraordinare care formeză Secretariatul Executiv al CNR-CME, valoroasei noastre echipe
de consilieri, membrilor colectivi și individuali, partenerilor și colaboratorilor noștri, care,
toți împreună formează clubul de elită care se numește Comitetul Național Român al
Consiliului Mondial al Energiei.

Adresez tuturor felicitări pentru frumoasele succese obținute, și urări de împliniri la fel
de remarcabile ca și până acum.

Iulian Iancu
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Mesajul Directorului General Executiv CNR-CME

Anul 2015 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, eu consider că și în anul 2015
Asociația CNR-CME a desfășurat
activități de succes, care s-au
concretizat în creșterea
reprezentativității și vizibilității la
nivel național, regional și mondial.

Pe

fondul

provocărilor

cu

care

se

confruntă Europa în domeniul energiei,
cu privire la creșterea dependenței de importuri, creșterea cererii de energie la
nivel mondial, accentul special acordat în anul 2015 schimbărilor climatice- prin
Conferința COP 21 de la Paris, progresul lent înregistrat de aspectele referitoare la
eficiența energetică, integrarea și interconectarea pe piețele de energie, CNRCME a încercat ca în toate cele 19 evenimente pe care le-a organizat în anul 2015,
în toate grupele de lucru, în studiile și programele sale să analizeze, să ofere
soluții și să transmită mesaje pertinente decidenților economici și politici cu
privire la cele mai stringente probleme energetice.

În

calitatea sa de cea mai reprezentativă asociație neguvernamentală în

domeniul energiei din România, CNR – CME a oferit și în 2015 membrilor,
partenerilor și colaboratorilor săi o platformă de dialog permanent, transparent
și echidistant cu toți operatorii de pe piața de energie din România, pentru
analizarea problemelor actuale și viitoare ale industriei energiei românești în
context internațional și o punte de comunicare între Consiliul Mondial al
Energiei, Comitetele Naționale Membre ale CME și oficialitățile românești.

CNR-CME:
→ îmbunătățirea colaborării și comunicării cu reprezentanții Oficiului Central al
Consiliului Mondial al Energiei de la Londra, cu membrii săi colectivi și
individuali, cu asociațiile și institutele partenere din țară și din străinătate;
→ îmbunătățirea calității produselor și serviciilor sale;
→ creșterea reprezentativității și vizibilității pe plan național și internațional;
→ consolidarea infrastructurii sale.
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2015 a însemnat, de asemenea, consolidarea principalelor obiective ale
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anul 2015 Asociația CNR-CME a organizat un număr de 19 conferințe,

simpozioane și workshopuri naționale și cu participare internațională,
străduindu-se să cuprindă subiectele cele mai importante din energetica
românească și regională și să se alinieze strategiei Consiliului Mondial al
Energiei de a întări cooperarea între toate Comitetele Membre Naționale ale
CME.

Dorința noastră cea mai mare este ca și în continuare Asociația CNR-CME să
fie unul din cele mai reprezentative organisme în domeniul energiei din
România și să atragă noi membri care să acopere întreaga industrie energetică,
sectoarele bancare, de asigurări, birouri de avocatură etc. Ne dorim, de
asemenea creșterea utilității și vizibilității CNR – CME prin toate activitățile
sale, precum și consolidarea colaborării cu Institutele de învățământ universitar
din țară,
federațiile și confederațiile patronale din domeniile energiei și
mediului, asociațiile/structurile sindicale, asociațiile/fundațiile de
profil,
structurile statului, care au responsabilități în domeniul educației, energiei și
mediului.

Programul

Viitorii Lideri Energeticieni ai României (VLER), inițiat și

coordonat de CNR-CME, care a înregistrat realizări și succese deosebite în anul
2015, se va bucura în continuare de întregul suport al CNR-CME pentru a putea
contribui concret la crearea unui leadership energetic solid in România.

Anul ce vine, 2016, înseamnă pentru CNR-CME noi provocări, noi activități și
evenimente, dintre care cel mai reprezentativ va fi cu siguranță organizarea
FOREN 2016 „Safe and sustainable Energy for the Region”. Prin
profesionalismul și implicare activă a specialiștilor noștri suntem convinși că vom
face față cu brio tuturor provocărilor.

Mulțumesc și pe această cale membrilor colectivi și individuali ai CNR-CME,
organizațiilor nonguvernamentale afiliate la Asociația noastră, colaboratorilor,
partenerilor și sponsorilor noștri care ne-au sprijinit permanent pentru buna
organizare și desfășurare a evenimentelor noastre, reprezentanților massmedia care ne-au fost tot timpul aproape, echipei de la Secretariatul Executiv și
Grupei de Consilieri CNR-CME, fără de care niciuna dintre activitățile noastre
nu s-ar fi putut desfășurat la calitatea care a devenit pentru noi, una din
principale dorințe.

Gheorghe Bălan
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MEMBRII COLECTIVI CNR-CME
Asociații/ Fundații/ Patronate/ Media/ Mediul de Afaceri
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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 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
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
FIX RUBBER SERVICE SRL
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
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
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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
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
ISCE S.A.
ISPE S.A
ISPH PROJECT DEVELOPMENT S.A.
ROMELECTRO S.A.
SVASTA BUSINESS CONSULTING
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TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
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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.
27.
28.
29.
30.

ABB SRL
ADREM AUTOMATION SRL
ADREM INVEST
AEM TIMISOARA SA
ALMIPA PROD SRL
ALSTOM INFRASTRUCTURE ROMANIA
ANSALDO NUCLEARE SpA
ARC BRASOV SRL
ELECTROMAGNETICA S.A.
EMERSON PROCESS MANAGEMENT ROMANIA SRL
ENERGOMONTAJ S.A.
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL SRL WILMINGTON SUCURSALA ROMANIA
GRAMPET S.A.
HYDRO-ENGINEERING SA
HITACHI EUROPE LTD. REPREZENTANTA
HONEYWELL ROMANIA SRL
HYDAC SRL
ICEMENERG SERVICE S.A.
ITS EVENTS MANAGEMENT
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.
TOTAL ENERGY BUSINESS

Energie – Transportatori, Producatori și Distribuitori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA
COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA – DIVIZIA MINIERA
DALKIA TERMO PRAHOVA SRL
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.

Petrol și Gaze – Echipamente și Servicii
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Armax Gaz Medias
Chevron Romania
Grup Servicii Petroliere S.A.
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Petrol și Gaze – Transportatori, Producatori și Distribuitori
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AMROMCO ENERGY SRL
AXPO ENERGY ROMANIA S.A.
E.ON ROMANIA SRL
ENGIE ROMANIA
OMV PETROM S.A.
ROMGAZ SA MEDIAS S.A.
TRANSGAZ MEDIAS S.A.
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ASOCIAȚIA CNR-CME
Asociația Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNRCME) este cea mai mare rețea națională de specialiști din domeniul energiei şi
principala organizaţie multi-energetică din România, membru fondator al Consiliului
Mondial al Energiei, din anul 1924. CNR-CME este asociaţie neguvernamentală, cu
personalitate juridică și 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.
Misiunea CNR-CME
Promovarea dezvoltării sustenabile a energiei și a utilizării eficiente a tuturor
formelor de existență și de manifestare a acesteia. Misiunea CNR-CME se realizează
prin obiectivele sale principale care se actualizează permanent, în funcție de
dezvoltările industriei energetice pe plan național, regional și global.

Page

Principalele obiective ale CNR – CME sunt promovarea dezvoltării durabile a energiei
în România şi a utilizării eficiente a resurselor de energie de toate formele, printr-o
serie de activități :
→ 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;
→ Realizarea de studii, prognoze, programe de dezvoltare şi strategie în sfera
energiei
→ Stabilirea de parteneriate
→ 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 cîn domeniul energiei;
→ Nominalizarea de specialiști români în Grupele de Lucru și Comitetele de Studii ale
CME.
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Obiective CNR-CME
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Activități CNR-CME
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 cu ocazia evenimentelor și întâlnirilor
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: energia electrică, energie termică,
energia hidro și energia din surse regenerabile, cărbunele, petrolul, gazele naturale
convenționale și neconvenționale, energie nucleară;
→ Informarea largă a comunităţii ştiinţifice şi tehnice din România prin elaborarea de
studii, cercetări, rapoarte tehnice şi periodice în domeniul energiei şi al mediului,
organizarea de evenimente ştiinţifice, tehnice şi expoziţionale, editarea de publicaţii,
cărți, materiale informative, rapoarte, acţiuni
pentru sprijinirea activităţilor de
cercetare-dezvoltare şi inovare de tipul: conferinţe, simpozioane, ateliere de lucru,
seminarii, expoziţii, mese rotunde, cursuri de pregătire etc.;
→ Elaborarea de documente de poziţie și declarații privind politicile şi strategiile
energetice din România și diseminarea acestora în mediile economice, financiarbancare și politice din țară și din țările membre CME;
→ Organizarea bibliotecii CNR-CME cu publicaţiile şi documentele proprii şi cu
documente provenite de la alte asociații de profil, de la membrii colectivi și
individuali ai CNR-CME și realizarea accesului la documentaţia electronică în
domeniu.

Valorile CNR-CME
Echipă→ Excelență → Eficiență→ Dezvoltare→ Promovare→ Inovație.
Membrii CNR-CME
Conform statutului Asociației, calitatea de membru CNR – CME se acordă persoanelor
fizice sau juridice din ţară şi din străinătate care aparţin următoarelor categorii:
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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.

Page



Raport Anual CNR-CME

2015

Structura de organizare și de conducere a CNR-CME
Adunarea Generală (AG) este organul suprem de conducere al CNR–CME și
cuprinde totalitatea membrilor săi individuali şi colectivi. AG se convoacă o dată pe
an de către Preşedintele CNR–CME.
Consiliul Director (CD) este organul ales și mandatat de Adunarea Generală pentru
conducerea efectivă a CNR-CME. CD este ales de către Adunarea Generală pe o
durată de 3 ani și este format din președintele, vicepreședinții și reprezentanții
entităților celor mai reprezentative din rândul membrilor colectivi ai CNR-CME.
Consiliul Director ia decizii pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării
Generale.

Page
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Directorul General Executiv coordonează activitățile membrilor Secretariatului
Executiv, ai Colectivului de Redacţie al Buletinului Mesagerul Energetic, Centrului de
Excelență CENTGAS, Programului VLER, reprezentanților Instituțiilor de \învățământ
Superior din țară, consilierilor CNR-CME și răspunde în faţa CD – CNR-CME de
rezultatele obţinute.
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Consiliul Director al CNR-CME

Președinte

Iulian Iancu

Președinte, Comisia de Industrii și ServiciiCamera Deputaților
Vicepresedinți Dan Ioan Gheorghiu Președinte, CA ISPE
Gabriel Comănescu Președinte, Grupul Servicii Petroliere SA

Membri (ordine alfabetică)
Ovidiu Agliceru
Lucian Liviu Albu
Mihai Albulescu
Adrian Badea
Corneliu Bodea
Sorin Dimitriu
Gabriela Dimu
Mariana Gheorghe
Florin Gugu
Stefan Hârșu
Niculae Havrileț
Emil Macovei
Ioan Ignat
Gheorghe Indre
Cornel Jivan
Octavian Macovei
Marcel-Octavian Nicolaescu
Ioan Roșca
Ioan Rusu
Dan Cătălin Stancu
Rodin Traicu

Hidroelectrica
Academia Română
Ministerul Economiei, Dept. Energie
Universitatea Politehnica Bucuresti
Adrem Invest
CCIB
ISPH
OMV PETROM
ENEL
ANRM
ANRE
Nuclearelectrica
Romgaz
Transelectrica
ICPE
Electromagnetica
Electrocentrale Bucuresti
Electrica
Transgaz
E.ON România
Parlamentul Romaniei, Camera
Deputaților

Director General
Academician
Secretar de Stat
Profesor
Vicepreședinte
Președinte
Director General
CEO
Director
Director General
Președinte
Sef Serviciu
Director
Director
Director Tehnic
Director
Director General
Director General
Director General
Director
Deputat

Secretariatul Executiv
Silvia Prundianu
Violeta Pera
Elena Pavel

șef Dept. Evenimente, Comunicare & Relații Publice Interne
șef Dept. Secretariat General, Comunicare & Relații Publice Externe
șef Dept. Financiar-Contabil-Marketing

Mesagerul Energetic

Page
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Gheorghe Bălan
Luminița Durău
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Consiliul Director al CNR-CME este reprezentat de entităţi cu responsabilităţi în
domeniul energiei și al mediului, conform tabelului de mai jos:

Nr.
Crt.

Denumirea

Domeniul de responsabilitate

1.

Ministerul Energiei
Ministerul Economiei

Politici energetice

2-3.

ELCEN
Hidroelectrica

Producerea

4.

Nuclearelectrica

5.

OMV PETROM

6-7.

Romgaz
Transgaz

Producerea, stocarea şi distribuţia gazelor naturale

8.

Academia Română

Institutele, fundaţiile, centrele Academiei
Cercetarea Ştiinţifică Economică şi Socială
Rolul energeticii în dezvoltarea României

9-12.

13-15.

Transelectrica
Electrica
ENEL
E.ON
Electromagnetica
Grup Servicii Petroliere
ADREM Innvest

energiei electrice şi termice

Activităţi nucleare, producerea energiei
electrice în centrale nucleare
Producerea şi distribuţia petrolului şi a produselor
petroliere

Operatori de transport şi distribuţie
a energiei electrice
Producere de echipamente şi servicii
Energetice

16-18.

ISPE
ICPE
ISPH

Cercetare, proiectare, studii:
Sisteme energetice, centrale electrice, energie-mediu,
surse regenerabile de energie

19-20.

ANRE
ANRM

Autorităţi de reglementare în domeniul energiei
electrice,
gazelor naturale, eficienţei energetice, surselor
minerale

21.

U.P.B.

Centre universitare din ţară

22.

CCIB

Domeniul de afaceri

23-24.

Camera Deputaţilor

Autoritate legislativă

25.

CNR-CME

ONG-uri energie-mediu

Consiliul Ştiinţific CNR-CME

Page
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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.
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Structura de conducere a Consiliului Științific CNR-CME
Preşedinte

Prof. dr. ing. Niculae Napoleon Antonescu,
Consilier CNR-CME, Rector Onorific UPG- Ploieşti

Vicepreşedinte

Ing. Ovidiu Apostol, Director ROMELECTRO

Secretar Tehnic

Ing. Silvia Prundianu, Şef Dept.Evenimente,
Comunicare şi Relaţii Publice Interne CNR-CME

Membri (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

General Manager, Local Service Center Romania,
Bulgaria & Moldova, GE Power
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

Grupa de lucru

Coordonator Program

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

Ing. Dragoş Gabor

9.

Resurse umane în domeniul energiei

Conf. dr. ing. Lucian Toma

10.

Eficienţa energetică. Promovarea consumului
eficient de energie

Dr. ing. Vasile Rugină

11.

Cercetarea și inanţarea dezvoltării
sustenabile a energiei

Prof. dr. ing. Ionuţ Purica

Page
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Grupele de Lucru ale Consiliului Științific CNR-CME
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Organigrama Consiliului Stiințific
CNR-CME
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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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Consiliul de Etică şi Onoare CNR-CME
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Conducerea Asociaţiei CNR-CME: responsabilităţi şi competenţe
Functia

Preşedinte

Vicepreşedinte 1
Trezorier

Vicepreşedinte 2
Produse şi servicii

Director General
Executiv

Responsabilităţi – Asigură şi coordonează:







Conduce Adunările Generale ale Asociaţiei
Conduce şedinţele Consiliului Director
Coordonează Consiliul Stiinţific, Consiliul de Etică şi Onoare
Asigură reprezentativitatea Asociaţiei
Asigură şi dezvoltă relaţiile cu instituţiile statului
Cooptarea de noi membri









Activităţile Financiare ale Asociaţiei
Administrarea şi Gestionarea Patrimoniului
Resursele financiare/veniturile pentru bunul mers al Asociaţiei
Bugetul Asociaţiei
Reprezentarea intereselor financiare şi comerciale ale Asociaţiei
Aplicarea corectă a legilor şi asigurarea legalităţii în domeniul financiar-contabil
Semnează premierile şi rectificările de salarii propuse de Directorul General Executiv şi aprobate
de CD

 Evenimente ştiinţifice şi expoziţionale
 Publicaţiile Asociaţiei (Mesagerul Energetic, EMERG, Raportul Anual ş.a)
 Biblioteca Asociaţiei
 Conducerea activităţicurente a Asociaţiei
 Relaţiile interne cu: membrii CNR-CME, ONG-uri, Responsabilii de Comunicare, Centrele
universitare, Academia Română, cu profil energie-mediu
 Relaţiile externe cu: structura organizatorică a CME, organizaţii internaţionale cu profil
energie/mediu
 Promovarea planului anual de activităţi: în teritoriu, VLER, cu CME etc.
 Aplicarea hotărârilor şi avizelor AG, CD, CŞ
 Organizarea şi promovarea Centrului de Excelenţă CENTGAS
 Organizarea la nivelul de exigenţe internaţionale a manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale
 Sumarul, editarea şi distribuţia publicaţiilor proprii: Mesagerul Energetic, EMERG, Raportul Anual,
Declarația FOREN etc.
 Gestionarea şi rezolvarea curentă a corespondenţei
 Gestionarea contractelor CNR-CME
 Dotările cu echipamente; asigurarea service-ului
 Bazele de date; pliantele şi procedurile proprii ale Asociaţiei
 Partenerii media; Activitate de marketing
 Angajarea de personal, salarizarea acestuia şi propunerile de premiere
 Menţinerea disciplinei, respectului faţă de membrii Asociaţiei
 Propune personalităţile pentru acordarea:
 Calităţii de membru onorific CNR-CME
 Brevetului şi Medaliei CNR-CME

Secretariatul Executiv CNR-CME aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului
Director, răspunde în faţa acestuia de rezultatele obţinute și este format din:

Mesagerul Energetic:

Dr. ing. Gheorghe Bălan; prof. Luminiţa Durău.

Page

Consilieri: Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, prof. dr. ing. Virgil Muşatescu, ing.
Victor Vernescu prof. dr. ing. Nicolae Napoleon Antonescu, prof. dr. ing. Ionuţ
Purica, dr. ing. Alexandru Pătruţi, dr. ing. Vasile Rugină, prof. Elena Ratcu, ing. Călin
Vilt, ing. Dragoș Gabor, ing.Constantin Căpraru.
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Ing. Silvia Prundianu Şef Dept. Evenimente, Comunicare internă & PR
Prif. Violeta Pera
Şef Dept. Secretariat şi Relaţii Publice Externe
Ec. Elena Pavel
Șef Dept. Financiar-Contabil-Marketing
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Departamentul Consilieri CNR-CME (ordine alfabetică)
Responsabilități și competențe
Departamentul Consilieri este format din specialişti cu recunoaştere profesională atât în
ţară cât şi în străinătate și reprezintă grupul de lucru care oferă consultanță permanentă
Directorului General Executiv privind
toate activităţile şi acţiunile derulate
în cadrul
Asociaţiei. Consilierii au statut onorific în cadrul Asociaţiei CNR-CME.
Prof. dr. ing. Antonescu Nicolae Napoleon:

Petrol – Gaze

Consiliul Stiințific

Rețele Inteligente

Centrul de Excelență CENTGAS
Ing. Căpraru Constantin

Energii din surse convenționale și neconvenționale

Inovări și promovări în cercetarea petrol si gaze
Ing. Gabor Dragoș

SNN - CNE Cernavodă

Relațiile cu unitățile care acoperă serviciile și combustibilul pentru Centrala
Nucleară de la Cernavodă

Relațiile cu reglementatorii din domeniul nuclear
Prof. dr. ing. Golovanov Nicolae:

Evenimentele anuale CNR-CME

Relațiile de colaborare cu Republica Moldova

Piața de energie
Dr. ing. Indre Gheorghe:

Programul Trilema Energiei

Problemele legate de sistemul energetic
Ing. Marinescu Cătălin:

Relațiile CNR – CME cu patronatele și sindicatele din domeniile energie – mediu

Altele, de comun acord
Prof. dr. ing. Mușatescu Virgil:
 Studiile Globale CME și reprezentanții CNR – CME în Grupele de Studii CME
 Organizarea reuniunilor anuale “WEC Central and Eastern Europe Regional
Forum” sub egida CME, cu participarea comitetelor membre ale CME din Europa
Centrala si de Est
 Parteneriatele cu organizații internaționale, comitete membre CME etc.
Dr. ing. Pătruți Alexandru:

Resursele minerale, acte de reglementare

Concesiunile petrol, gaze, miniere

Cooperare internațională privind petrolul, gazele etc.

Page

Prof. Ratcu Elena:
 Programul VLER (Viitorii Lideri Energeticieni din România)
 Raportul Anual CNR - CME
 Mesajul FOREN (Declaratia Forumului) în limbile româna și engleză
 Seniorii Energiei – rubrica permanentă de interviuri în Mesagerul Energetic
 Administrarea platformelor de comunicare Facebook CNR-CME, FOREN 2016,
Linkedin VLER și CNR-CME
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Dr. ing. Purica Ionuț:
 Colaborarea cu Academia Română și cu entitățile care aparțin Academiei Române
cu profil energie – mediu, inovare
 Colaborarea cu institutele, fundațiile și asociatiile cu profil cercetare – dezvoltare
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Dr. ing. Rugină Vasile:

Energie – mediu

Eficiență energetică
Ing. Vernescu Victor:

Statutul CNR – CME și relațiile cu alte instituții pe probleme de statut

Publicațiile: Monografia CNR – CME, EMERG

Biblioteca CNR – CME și CME

Selectare amplasament FOREN 2016
Drd. ing. Vilt Călin:

Rețele inteligente (Smart Grids)

Program nuclear
Ing. Vlădescu Anton:

Program privind Strategia Energetică a României

Reprezentanţii CNR-CME în Centre Universitare din țară și Academii
2014-2016
1. Academia Română
Acad. Lucian-Liviu Albu – director, Institutul de Prognoză Economică
 Prof. Viorel Bădescu - m.c. al Academiei Române
 Conf. dr. ing. Ionuţ Purica – institutele, fundaţiile, centrele cu profil energie-mediu
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

Page

5. Universitatea „Politehnica” Bucureşti
Prof. dr. ing. George Darie – Prorector UPB
Prof. dr. ing. Constantin Bulac – decan, Facultatea de Energetica
Prof. dr. ing. Mircea Eremia - profesor emerit universitar
6. Academia de Studii Economice
Prof.dr.ing. Filip Cârlea
7. Universitatea Bucureşti
Prof.univ.dr. Nicolae Anastasiu – m.c. al AcademieiRomâne
8. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
 Prof. dr.ing. Sorin Caluianu – șef departament
9.Universitatea Româno-Americană Bucureşti
Prof. Lucian Botea
10.Universitatea Europei de Sud-Est „Lumina” Bucureşti
Prof. Lucian Grigore
11. Universitatea Tehnică din Cluj
Prof. dr. ing. Mircea Chindriş - profesor universitar
12. Universitatea Maritimă din Constanta
Prof. dr. ing. Darie Tudor - profesor universitar
13. Universitatea din Craiova
Prof. dr. ing. Ion Mircea - profesor universitar
14. Universitatea „Dunarea de Jos” din Galaţi
Prof.dr.ing. Toader Munteanu - prorector
Dr.ing. Gelu Gurguiatu – şef de lucrări
15. Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Prof. univ. dr. ing. Dumitru-Marcel Istrate – decan, Facultatea Inginerie Electrică,
Energetică şi Informatică Aplicată
16.Universitatea din Oradea
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4. Universitatea „Transilvania”Brasov
 Prof. dr. ing. Nicolae Dănuţ Ilea, director, Dept. Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată,
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
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Prof. dr. ing. Gabriel Bendea – decan, Facultatea Inginerie Energetică şi Management
Industrial
17.Universitatea din Petroşani
Prof. dr. ing. Nicolae Iliaş – profesor universitar

Page
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18.Universitatea de Petrol si Gaze din Ploieşti
Prof. univ.dr.ing. Ion Mălureanu – președinte Senat
19.Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava
Prof. univ. dr. ing. Radu Pentiuc –director, Departementul de Electrotehnică
20.Universitatea „Valahia” din Targovişte
Prof. dr. ing. Nicolae Olariu - profesor universitar
21.Universitatea „Politehnica” din Timişoara
Conf. dr. ing. Gheorghe Toma Vuc, Departamentul de Electroenergetică
22. Univ. Tehnică a Moldovei
Prof. univ. dr. Ion Stratan – șef, Catedră Electroenergetică
Prof. dr. ing. Nicolae Mogoreanu – șef Dept. Resurse Umane, Secretariat și PR
Conf. dr. ing. Mihai Cernei
23. Academia de Ştiintea Moldovei
Dr. ing. Vladimir Berzan – vicedirector, Institutul de Energetică 
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Structura organizatorică a Asociaţiei CNR-CME
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Membrii CNR-CME în Grupele de Studii ale Consiliului Mondial al Energiei
(London Office) în perioada 2014-2016

In 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, o parte
din specialiștii de marcă români, membri ai CNR-CME au fost nominalizați în Grupe
de Studii ale Consiliului Mondial al Energiei, după cum urmează:
Study Groups

WEC/ RNC Corporate Member

Nominee

1.

World Energy Resources

National Agency for Mineral
Resources

Florina Sora

2.

World Energy Trilemma

WEC/ Romanian National Committee

Călin Vilt

3.

World Energy Issues Monitor

WEC/ Romanian National Committee

Alexandru Pătruți

4.

World Energy Scenarios:
Energy Water – Food Nexus

Romanian Academy

WEC/ Romanian National Committee

Ionuț Purica,

ICPE SA

Nicolae Mocioi

WEC/ Romanian National Committee

Nicolae Vasile

World Energy Scenarios:
E-Mobility

6.

Energy Efficiency Policies

Romanian Regulatory Authority for
Energy

Emil Calotă

7.

Energy Efficiency
Technologies

ARPEE

(de nominalizat)

Transelectrica SA

Marian Dragomir

8.

Renewable System
Integration

Transelectrica SA

Emilian Miga Papadopol

WEC/ Romanian National Committee

Vasile Rugină
Virgil Mușatescu

WEC/ Romanian National Committee

Anton Vlădescu

12.

Financing Resilient Energy
Infrastructure
Global Electricity Initiative
Performance of Generating
Plant
Rules of Trade

Romanian Energy Center

13.

Global Framework

WEC/ Romanian National Committee

Stelian Gal
Nicolae Golovanov

9.
10.
11.

WEC/ Romanian National Committee
Transelectrica SA

Gheorghe Indre
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5.

Constantin Ciutacu
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No.
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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
selectia celor mai buni tineri energeticieni români, care să poată contribui prin
cunoștințele și talentele lor la dezvoltarea sectorului energetic național, pentru a-și
consolida capacitățile de luare a deciziilor și a se implica în activitățile interne și
internaționale ale CNR-CME și pentru a forma potențialii lideri energetici ai viitorului.
Managerul Programului VLER este prof. Elena Ratcu, iar coordonatorul acestuia este
conf.dr.ing. Lucian Toma.

Platforma de colaborare a ONG-urilor din România, membre CNR-CME
In anul 2015 CNR-CME a continuat menținerea unei colaborări strânse cu ONG-urile
din industria energetică românească care au agreat de comun acord de a realiza
împreună Platforma Comună de Colaborare a celor mai importante ONG-uri din
domeniul energiei din România şi care sunt 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 CNRCME este dr.ing. Gheorghe Bălan, iar responsabilul acesteia este ing. Victor
Vernescu – consilier științific 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.
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În anul 2015 au avut loc un numar de 10 simpozioane și conferințe dedicate rețelelor
inteligente în București, Iași, Sibiu, Târgoviște, unde s-au analizat cele mai
importante aspecte privind Smart Grids, Smart Metering, Clădiri și Orașe Inteligente
și s-au dezbătut numeroase prezentări tehnico-stiințifice de înalt nivel profesional pe
plan național și internațional. Impreună cu ANRE au fost finalizate etape importante
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Grupul de lucru Smart Grids cuprinde membri din mediul universitar, cadre didactice,
tineri și specialiștii SEN cu mare expertiză și experiență în domeniu.
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în dezvoltarea proiectelor pilot de contorizare inteligentă și în domeniul asimilării
standardelor internaționale specifice. Au avut loc de asemenea acțiuni de actualizare
a Strategiei Naționale de Cercetare Orizont 2020 și de pregătire a noului calendar de
fonduri Europene destinate cercetării în energetică pe opt subdomenii prioritare de
cercetare.
Coordonatorul Programului Smart Grids este ing. Călin Vilt, consilier științific CNRCME.

Centrul de Excelență în domeniul gazelor naturale din argile gazeifere
- CENTGAS
România are o experienţă de peste 150 de ani în domeniul industriei de petrol și de
peste 100 de ani în domeniul gazelor naturale.
Apariția pe plan mondial a unor noi oportunități, reprezentate de valorificarea
gazelor neconvenționale, în general, și a gazelor de șist în special, a făcut obiectul
atenției CNR-CME, organizație implicată activ în analiza celor mai noi strategii de
dezvoltare pe termen mediu și lung a sectorului energie-mediu din România,
incluzând implicit și necesar resursele minerale combustibile.
Avand în vedere importanța globală a valorificării hidrocarburilor (gaze naturale și
țiței) din zăcăminte neconvenționale, în cadrul CNR-CME a fost înființat în anul 2012
Centrul European de Excelenţă în domeniul gazelor naturale din argile
gazeifere- CENTGAS, în cadrul căruia a fost creat un colectiv format din 43 de
specialiști cu reputație națională și internațională din industria de petrol şi gaze, care
au realizat Raportul CENTGAS ”Resurse de gaze naturale din zăcăminte
neconvenţionale – potenţial şi valorificare”, preponderent destinat specialiștilor
petroliști și în geoștiințe.
Coordonatorului CENTGAS este prof.dr. ing. Niculae Napoleon Antonescu, rector
onorific UPG Ploiești, consilier CNR-CME.

Programul de editare a publicațiilor CNR-CME

Page
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Programul are ca obiective realizarea publicațiilor editate de CNR-CME, cu precădere
buletinul informativ Mesagerul Energetic, publicația EMERG, cărți realizate de catre
consilierii CNR-CME, programe ale conferințelor, cataloage, pliante broșuri ale CNRCME.
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EVENIMENTE ORGANIZATE DE CNR-CME ÎN 2015
29 ianuarie 2015: Adunarea Generală a membrilor Asociației CNR-CME
La lucrările Adunării Generale CNR-CME au participat 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) și 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 a prezentat Raportul Consiliului Director al CNR-CME privind activitatea și
execuția bugetară de venituri și cheltuieli pe anul 2014, planul de activități și
proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015.
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→ Abordarea unitară și integrată a triadei: învățământ preuniversitar-universitarindustrie; dezvoltarea Programului VLER; dezvoltarea calității CNR-CME de partener
al comunităților locale în întocmirea planurilor de măsuri pentru eficiență energetică
(prof.dr.ing. Radu Pentiuc, reprezentantul secretariatului executiv- Centrul
universitar Ștefan cel Mare din Suceava.
→ Necesitatea stringentă a elaborării unei noi Strategii Eergetice a României
pentru buna dezvoltare în continuare a sistemului energetic românesc (prof.dr.ing.
Dan-Ioan Gheorghiu, vicepreședinte CNR-CME)
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Mesajele cele mai importante ale Adunării Generale CNR-CME:
→ CNR-CME, în calitate de integrator de profesioniști și de reprezentanți ai
operatorilor din domeniul energiei și ai tinerei generații, ar trebui să dezvolte
programe de atragerea de finanțări pentru acțiunile proprii și pentru efectuarea de
studii (prof.dr.ing. Ionuț Purica, consilier CNR-CME, participant al grupului de
consultanți pentru energie-Grupul 20/20).
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→ Realizarea unui Document Comun de Poziţie CNR-CME şi SIER privind
realizarea Strategiei Energetice a României (ing. Victor Vaida, preşedinte SIER)
→ Facultatea de energetică trebuie să pregătească ingineri de sistem, nu ingineri
pe domenii, deoarece mărimea de intrare pentru dezvoltarea sistemului energetic
este cererea de energie. De aici trebuie să se plece atât în dezvoltarea și/sau
perfecționarea oricărui sistem energetic, dar și stabilirii oricărei strategii. Fără o
planificare economică nu putem avea nici strategie energetică (dr.ing.Gheorghe
Indre, director Transelectrica).
→ Evenimentele din cadrul programului tehnico-științific și expozițional pe anul
2014, cu accent pe FOREN 2014 au fost o reușită a obiectivelor CNR-CME. Trebuie ca
în continuare să punem accent pe dezvoltarea tinerilor profesioniști în energie,
creșterea rolului universităților de profil, dar și al programelor de tipul VLER, pentru
creionarea unui viitor sustenabil în Români (prof.dr.ing. Mircea Eremia,UPB)
În cadrul Adunării Generale CNR-CME au fost acordate medalia Jubiliară CNR-CME,
titlul de membru onorific CNR-CME și brevetul CNR-CME după cum urmează:
Medalia Jubiliară CNR-CME „90 de ani de brand energetic românesc” s-a acordat
domnilor: Gabriel Comănescu, Gheorghe Duțu, Mircea Eremia, Ioan Ganea,
Niculae Niculescu, Victor Vaida.
Titlul de Membru de Onorific al Asociației CNR-CME s-a acordat domnilor:
Constantin Căpraru, Frank Hajdinjak, Victor Ionescu, Ion Mircea, Nicolae
Mogoreanu, Alexandru Pătruți, Radu Pentiuc, Virgil Racicovschi.
Brevetul și Medalia CNR-CME s-a acordat următorilor: Oana Ceaki, GeorgeCostin Constantin, Luminița Durău, George Popescu, Gabriela Sava, Ramona
Vatu, Luciana Albu, Florina Antonia, Lazăr Avram, George-Cătălin Costache,
Andrew Costin, Mihai Gheorghițoiu, Gabriel Ignat, Cătălin Iordache, Daniel
Mihăilescu, Olimpia Moica, Cristian Patticu, Radu Petrescu, Lavinia Săniuță,
Florin-Constantin Tătar, Ion-Toni Teau, Șerban Țigănaș, Alina-Irina Dulă,
Gabriela Moroianu, Cristina Trefaș, Mirela Gavra, Gabriel Avăcăriței.
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Scopul workshopului „ Trilema Energiei 2014/ Energy Trilemma 2014 ”a fost acela de
a pregati informațiile necesare care să demonstreze că România este pe un drum
bun in aceasta privință, putand fi un bun
prilej
pentru
Ministerul
Energiei,
Ministerul
Mediului
si
Autoritatea
Națională de Reglementare în domeniul
Energiei, dar si pentru oamenii politici
de a impartăși și valida direcțiile de
dezvoltare sustenabilă ale sectorului,
iar pentru reprezentanții companiilor
din domeniu să-și prezinte intențiile
pentru anii viitori.
Moderat
de
dl.
Iulian
Iancu,
președintele CNR-CME, workshopul a
prezentat, a analizat și a discutat
Raportul Trilema Energiei, lansat de
World Energy Council în noiembrie 2014 la Washington DC și a avansat o serie de
concluzii extrem de utile pentru decidenții economici și politici din țara noastră cu
atât mai mult cu cât acest eveniment se desfășoară într-un context global plin de
incertitudini , pe fondul celor trei provocări majore ale Trilemei energiei – securitatea
în alimentarea cu energie, sustenabilitate și accesibilitate pentru un sistem complex,
dar poate prea fragil, cu suișuri și coborâșuri privind prioritățile într-o Europă care se
află încă în criză, în plină deflație, cu o rată ridiată a șomajului. La aceasta trebuie
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25 februarie 2015: Workshop privind Lansarea Raportului “Energy
Trilemma 2014”
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adaugate incertitudinile geopolitice, în mod special acțiunile Rusiei prin care aceasta
încearcă să-și croiască traseele de transport de energie pentru Crimeea, cu
încălcarea acordului Minsk 2.
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→ În anii 2012 si 2013, Consiliul Mondial al Energie în parteneriat cu firma de
consultanță de management global Oliver Wyman au intervievat peste 100 de lideri
mondiali din domeniul energiei (CEO, executivi seniori, miniștri pentru energie și
mediu, politicieni și reglementatori reprezentanți de înalt nivel ai organizațiilor
interguvernamentale) în scopul identificării politicilor, reglementărilor, acțiunilor
necesare, dar și al barierelor întalnite în dezvoltarea sistemelor energetice sigure,
suportabile si sustenabile.
→ Raportul care a rezultat (“World Energy Trilemma: Time to get real – the agenda
for change”) a stabilit 10 arii de acțiune identificate în urma interviurilor și validate
într-un dialog la nivel înalt desfășurat în iulie 2013 la Paris.
→ Privitor la politicile energetice, s-au identificat trei domenii cheie esențiale pentru
sprijinirea tranziției spre un sector energetic sustenabil: a) politici energetice
coerente și predictibile; b) cadru legal si de reglementare stabil și c) inițiative publice
și private pentru cercetare și dezvoltare de tehnologii noi și mai eficiente.
→ În 2014 studiul a definit un indicator global pe baza căruia s-a realizat
clasamentul țărilor privind modul în care acestea răspund la provocările trilemei
energiei: securitatea în alimentare, impactul asupra mediului și suportabilitatea
(acces și preț). Fiecare din cele trei aspecte a fost notat, astfel încât indicatorul
global are trei litere, A fiind cuantificarea superioara, B, C, D indicând o poziționare
inferioară. România a obținut indicatorul global ACC și s-a clasat în final pe locul 54
între 129 țări (locul 4 in privinta securitatii in alimentare, 78 în privința echității
sociale față de accesul la energie și 95 în privința sustenabilitătii sectorului față de
mediu). In analiza performanței contextuale, România ocupă locul 61 la
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Raportul “Energy Trilemma 2014” a fost prezentat de prof.dr.ing. Virgil Mușatescu,
consilier CNE – CME, subliniind următoarele idei:
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sustenabilitatea politicilor, 56 la “forța” socială, respectiv 98 la cea economică, deci o
medie care o situează pe poziția 72.
→ Scopul studiului pentru anul 2015, pe fondul Conferinței Părților (COP 21) de la
Paris, urma să fie identificarea politicilor și măsurilor necesare îmbunătățirii situației
indicatorului global al Trilemei pentru toate țările analizate, inclusiv pentru România.
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Mesajul principal al workshopului
In situația României, trebuie reținută valoarea nesatisfacătoare a indicelui global
(ACC) din cauza lipsei unor date actualizate, dar și a dezvoltării inegale a celor trei
provocări ale Trilemei Energetice. Este momentul ca factorii de decizie la nivel
guvernamental și a celor din sectorul energetic să reflecteze la aceasta situație și să
tragă concluziile necesare pentru remedierea acesteia, cu atât mai mult cu cât în
decembrie 2015 la Conferința privind schimbările climatice - COP 21 - de la Paris se
va analiza situația globală, în perspectiva unui acord post – Kyoto. In acest sens,
workshopul a urmarit raspunsuri la:
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Concluziile studiului s-au concentrat asupra necesitățiii grupelor de interes de a se
focaliza pe politici adecvate pentru dezvoltarea sectorului energetic:
- Se constată provocări majore pe care guvernele le au de depășit în viitorii 20 de
ani privind sectoarele energetice și financiare pentru a extinde accesul la servicii
energetice moderne, a dezvolta noile tehnologii, a îndeplini nevoile sporite de
investiții energetice, de inlocuire a infrastructurii depășite și a o face mai robustă.
- Este necesar un mai mare angajament din partea celor interesați în domeniu
pentru a construi punți de înțelegere și de încredere între decidenți, investitori și
sectorul energetic.
- Este esențial “leadership”-ul guvernelor pentru stabilirea de ținte, dezvoltarea de
strategii și crearea de politici și reglementări care să confere sectorului energiei și
celui financiar certitudinea că investițiile lor pot aduce profit, acoperind totodată
nevoile cetățenilor și ale economiei ca întreg.
- Pentru sectorul energiei este importantă siguranța că politicile publice sunt
atractive și prietenoase cu sectorul afacerilor („business friendly”) prin angajarea
acestor sectoare în processul de luare a deciziilor și de diseminare a informațiilor
pentru depășirea asimetriei
informaționale.
Liderii
domeniului
energetic, indiferent de tipul
de proprietate, trebuie să
angajeze
activ
sectorul
financiar,
să
promoveze
oportunitățile
semnificative
prezentate de investițiile din
energie, și, totodată, să
găsească
soluții
pentru
inevitabilele provocari.
- Pe măsură ce sistemul
energetic
este
tot
mai
orientat
către
piața
de
energie, dinamica piețelor
devine din ce in ce mai
importantă și – în cadrul
cererilor competitive pentru
capital, economia globală va
juca un rol din ce în ce mai influent în succesul sau insuccesul scopurilor politicilor
energetice.
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─ Conșientizarea situației României în cadrul Raportului Energy Trilemma 2014 în
contextul noii strategii energetice.
─ Identificarea ariilor de acțiune pentru îmbunătățirea poziției României
─ Poziția reprezentanților guvernamentali și a celor privați privind legatura cu un
acord post-2015.
─ Identificarea măsurilor referitoare la stabilirea direcțiilor de dezvoltare în acord cu
provocarile Trilemei Energiei.
Mesajele vorbitorilor
- Trebuie analizate pericolele folosirii necugetate a resurselor si efectele acestei
greșeli. Deși România are o poziție geostrategică bună și potențial important în
privința resurselor naturale, are însă și multe vulnerabilități care pot duce la
utilizarea ineficientă a resurselor. De aceea este foarte important rolul Ministerului
Mediului care în prezent derulează o serie de proiecte tehnice pentru limitarea
poluării mediului (dna. Anne Rose Marie Juganaru, Secretar de Stat la Ministerul
Mediului).
- Necesitatea unui consens energetic pornindu-se de la Pactul Energiei, ceea ce ar
permite decizii pe termen lung și necesitatea abordării serioase a inechității sociale
din toate domeniile economiei. (dl. Florin Iordache, Vicepreședinte, Camera
Deputatilor).
- Unul din instrumentele cele mai folosite în abordarea provocărilor Trilemei o
reprezintă eficiența energetică, cu atât mai mult cu cât, în conformitate cu Agenția
Internațională pentru Energie (AIE) – eficiența energetică, prin economiile pe care le
generează, a devenit cea mai importanta sursă de acoperire a necesarului de
energie. La nivel global, piețele de servicii ESCO sunt din ce în ce mai dezvoltate: 12
miliarde de dolari în China, 6,5 miliarde de dolari în SUA, 4,5 miliarde de dolari în
Germania, respectiv 4,3 miliarde de dolari în Franța). În România s-a adoptat de
curând o Hotarare de Guvern care a aprobat noul Plan de Actiune pentru Eficiență
Energetică. In dorinta de a aplica prevederile noului Plan de Acșiune s-a propus
realizarea unei campanii naționale bianuale, unde pot participa toți factorii interesați
pentru a schimba comportamentul consumatorilor în sensul economisirii energiei (dl.
Emil Calotă, Vicepreședinte ANRE).
- Deși există legi specifice sectorului energiei, a eficienței energetice și surselor
regenerabile, aplicarea acestora trebuie îmbunătățită și prin reglementări
corespunzătoare (dl. Mihai Albulescu, Secretar de Stat, Ministerul Energiei)
- Privitor la poziția României în clasamentul Raportului Energy Trilemma 2014,
având în vedere similaritățile țărilor vecine, poziția României ar trebui să fie între
Ungaria și Polonia (dl. Călin Vilt, consilier CNR – CME).
- România trebuie să facă eforturi pentru rezolvarea provocărilor și identificării
modalităților corespunzătoare pentru o pozitionare mai corectă. CNR – CME, prin
specialiștii săi, poate participa esențial la cel putin trei initiative: o platformă de
comunicare în privința eficienței energetice care se va dezvolta din initiativa ANRE,
realizarea unei întâlniri cu Ministerul Energiei pentru trasarea liniilor directoare
agreate în strategia energetică și participarea la strategia de securitate energetică a
țării care va fi realizata sub egida Academiei Române (Iulian Iancu)

21 mai 2015: Conferinta “Rețele Inteligente – Rețelele viitorului”
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Conferința dedicată rețelelor inteligente a prezentat următoarele lucrări, din care
s-au desprins idei, concluzii și mesaje extrem de importante, prezentate mai jos.

34

Organizată de CNR-CME în colaborare cu Electrica SA, Andrem Invest, AEM
Timișoara, Electromagnetica SA, având ca parteneri strategici CEZ, GSP și
Romelectro, Conferința, a fost moderată de Prof. Emerit Mircea Eremia.
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● „Sinergiile utilităților în orașul inteligent” (dl. Dan Apetrei-Director General
ELASCO Energy, domnii Serban Iftimie, Ion Bitir și Doru Popa)
- Evidențierea poziționării
sinergiilor în lanțul valoric
al industriei energetice, cu
accent pe aspectele de
creștere a fiabilității („five
nine” catre „nine nine”) și
a
celor
de
DER
(Distributed
Energy
Resources) cu activitățile
de
generare,
stocare
convențională
sau
cu
autovehicole electrice, cu
serviciile pe care utilitățile
incep să le gândească
pentru noile nevoi ale
clienților -utilizatori finali.
Analizarea
sinergiile
utilităților
în
orașul
inteligent
și
aspectele
economico - financiare ale acestor sinergii la nivelul unui viitor oraș inteligent în
mecanisme de piață de tip PZU, PRE sau STS.
- Impactul generării distribuite în prezent depășește capacitatea SEN de a folosi
soluții de valorificare a energiei prin calificarea ca dispecerizabile a surselor
regenerabile.
- Utilitățile vor avea nevoie de un nou mod de coordonare la nivelul orașelor
inteligente pentru rezolvarea lipsei de predictibilitate a surselor regenerabile.
● „Sisteme inteligente in rețelele de distribuție” (dl. Dumitru Federenciuc)
Cu o pronunțată orientare spre piață și clienți, demonstrând un important element
de cotitură a afacerii derulate la nivelul grupului de firme Electrica către problemele
clienților (utilizatorii de energie electrică), lucrarea a prezentat impactul integrării
surselor regenerabile, o analiza comparativa a diverselor modele de interconectare
din perspectiva instrumentelor NIST, evoluția procesului de mapare (SGAM),
interoperabilitatea sistemelor componente (CIM) și prelucrarea integrată a datelor,
modelul platformei europene, rolul DSO de agregator si provider de servicii existente
sau alte servicii inovative, problematica microretelelor și
aspectele pregătirii
portalului consumatorilor unde se va desfasura dialogul utilitate-utilizator care
reprezintă esența conceptului de Smart Grids.
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● „Energy Hub-punct central în eficiența energetică urbana” (dl. Razvan
Todor, Adrem Automation), lucrare ce deschide un nou capitol în gestiunea
eficienței energetice urbane privitor la utilizarea/conversia eficientă a energiei la
nivelul municipiilor, a analizat principalele caracteristici, tehnologiile folosite,
componentele de bază, beneficiile obținute cu viitoarele platforme de tip umbrelă
denumite „Energy Hub”, transparența și responsabilitatea socială, managementul
energetic și strategia de implementare cu arhitecturile de bază.
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● „Sibiu Smart City –de la concept la realizare” (dl. Stelian Gal) a urmărit
evoluția, eforturile de implementare a ingineriei, realizările și nerealizarile acestui
concept dezvoltat în premieră în România cu noul concept care acum se definește.
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Fabricanții sistemelor de contorizare inteleigentă, Electromagnetica și AEM
Timișoara, au prezentat tehnologiile de măsurare de ultimă generație fabricate
implementate in România.
●Despre „Clienți inteligenti” a vorbit dl. Dan Loghin, într-o accepțiune personală
și inedită, din perspectiva unui client avizat care dorește să devină un client
inteligent, poate chiar înaintea liberalizării pieței consumatorilor captivi.
● „Data Management-Business Inteligence” (dna. Mariluzia Popovici, IT
Capacity Manager- Vodafone România) a abordat aspectele teoretice si practice ale
contorizării inteligente, managementul datelor, business inteligence și big data,
arhitecturile de date AMI, M2M (machine 2 machine), cyber security, modelare date,
data/process mining, data warehouse, dash board și big data.
● „Smart Grids Storage Solutions” (dl. Adrian Stratulat, Energodynamics și
membru VLER) a analizat tehnologiile de stocare și probleme privind promovarea
unui asemenea proiect aflat in curs de realizare în România.
● „Evoluția sistemelor de standardizare pentru rețele inteligente” (dna.
Doina Dragomir-Asociația Română de Standardizare –ASRO) a prezentat
activitățile de standardizare
dedicate “Smart Grids” la
nivel European, cu mandatele
M
441/2009-Contorizare
inteligentă,
M468/2011Vehicole
electrice,
M490/2012-Smart
Grids,
parcurgând și aspectele de
cercetare inovare desfășurate
în
proiectul
internațional
STARGRID pentru evaluarea
standardelor
internaționale
elaborate
pentru
implementarea conceptului de
Rețele Inteligente. Proiectul
s-a desfășurat în intervalul
2013-2015, sub coordonarea
Fraunhofer
Institute
din
Germania cu parteneri din Italia
si Spania. A existat o abordare sistemică pluridisciplinară a standardelor folosite și a
rezultat un set de concluzii, care a fost comunicat mai multor instituții începand cu
Comitetele Tehnice, cele de standardizare și cu Task Force Committee pentru Smart
Grids.
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─ „De la Smart Grids la Smart City” (dl. Călin Vilt) a evidențiat aspectele
teoretice ale Platformei Tehnologice Europene, principalele caracteristici in cadrul
retelelor de distributie, respectiv de transport și activitățile internaționale care
dezvoltă acest concept. Au fost evaluate condițiile prealabile de îndeplinit pentru
implementarea conceptului, activitățile și modulele avute în vedere în proiectul Sibiu
Smart City, precum și activitatea Comitetului CT 268 cu domeniile și activitățile
evaluate, cu indicatorii de performanță stabiliți în standardul ISO 37120/2014 pentru
dezvoltarea conceptului în plan international.
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28 mai 2015: Conferinţa „Integrarea surselor regenerabile de
energie în sistemul electroenergetic”
Conferința, organizată de CNRCME, Electrica și Transelectrica,
parteneri oficiali fiind
CEZ
România, GSP şi ROMELECTRO, a
avut-o ca invitat special pe dna
Elena
Nekhaev,
director
Programe CME și a abordat cele
mai actuale probleme privind
integrarea surselor regenerabile
de
energie
în
sistemul
de
transport şi în sistemul de
distribuţie,
soluţii
pentru
dezvoltarea acestora în România
şi limitele economice şi tehnice
care trebuie luate în considerare
pentru a asigura integrarea pe piaţa de energie electrică.
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Partea a doua a lucrărilor conferinţei a abordat problemele specifice integrării
surselor regenerabile de energie în sistemul de distribuţie. Au fost dezbătute în
special aspecte legate de
creşterea pierderilor din
reţeaua de distribuţie la o
creştere necontrolată
a
surselor
distribuite,
problemele care vor apărea
odată cu aşteptata creştere
puternică a surselor PV
instalate în reţeaua de
joasă
tensiune
şi
necesitatea
dezvoltării
sistemelor de stocare a
energiei pentru asigurarea
posibilităţilor de creştere a
nivelului de pătrundere a
surselor regenerabile în
sistemul
electroenergetic
public. S-a subliniat că
dezvoltarea smart grid poate
avea un rol important pentru creşterea în continuare a nivelului de penetrare a
acestor surse, cu condiția acordării unei atenții sporită şi categoriei de smart
people.Lucrările conferinţei au fost deschise de dl. Iulian Iancu care a subliniat
importanţa problemei pentru dezvoltarea sustenabilă a sectorului energie din
România şi a salutat prezenţa în sală a dnei. Elena Nekhaev, director Programe,
Consiliul Mondial al Energiei.

37

Materialele prezentate au cuprins o analiză profundă a problemelor privind
integrarea în sistemul de transport a parcurilor eoliene şi a celor PV, a
reglementărilor dezvoltate de Transelectrica pentru asigurarea funcţionării în
siguranţă a sistemului public. În prezent România şi-a îndeplinit cota de surse
regenerabile pentru anul 2020, în special printr-o creşterea explozivă a puterilor
instalate în instalaţii PV. Dezvoltarea acestora s-a făcut însă prin utilizarea
neraţionala a terenului agricol.
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„Schimbările de structură a viitorilor utilizatori de energie care vor deveni
„prosumeri” ca utilizatori şi producători de energie electrică, condiţiile impuse privind
securitatea energetică şi a limitării poluării mediului ambiant au determinat creșterea
ponderii surselor regenerabile de energie în mixul energetic al ţării. Împreună cu
eficienţa energetică, aceste surse vor asigura o dezvoltare sustenabilă a economiei.
La nivelul UE se acordă o atenţie deosebită asigurării siguranţei în alimentarea
utilizatorilor prin creşterea nivelului de interconectare şi utilizarea tehnologiilor
moderne pe tot lanţul energetic. UE este cel mai mare exportator de tehnologie
modernă, asigurând astfel soluţii moderne de producere de energie electrică în toată
lumea, un mare număr de locuri de muncă şi creşterea nivelului de „inteligenţă” a
sistemelor de energie.”, a subliniat dl. Iancu.
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Problemele specifice integrării centralelor electrice eoliene în sistemul de transport
dar şi în sistemul de distribuţie au fost analizate în profunzime de către dl. Marian
Cernat, (ANRE). Au fost subliniate limitările impuse de structura reţelei actuale,
necesităţile de dezvoltare a reţelei electrice pentru preluarea în întregime a
producţiei centralelor eoliene, fondurile necesare acestor investiţii, condiţiile impuse
acestor centrale pentru a asigura integrarea lor sustenabilă în sistemul
electroenergetic. Exemplele prezentate au pus în evidenţă necesitatea îmbunătăţirii
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În expunerea sa, dna. Elena Nekhaev a realizat o amplă analiză a situaţiei
mondiale în domeniul energiei, factor esenţial în dezvoltarea economică şi socială.
Cu o populaţie de peste 7 miliarde de locuitori, cu 375000 naşteri pe zi, cu o creştere
cu 27% a populaţiei în următorii 20 ani, necesarul de energie primară va creşte cu
48%, iar necesarul de energie electrică cu 76%. În prezent, circa 1,3 miliarde de
locuitori din lume, în special din Africa şi Sudul Asiei, nu au acces la energia
electrică. Energia electrică utilizată în anul 2012 era produsă în centrale electrice cu
o putere instalată de 5300 GW care au generat 22000 TWh/an, utilizând cărbune
(40%), gaz natural (23%), apă în hidrocentrale (11%), surse nucleare (4,5%),
petrol (3%). Sursele regenerabile de energie eoliene (0,3%) şi solare (0,3%) au
avut o contribuie încă redusă dar în creştere urmând ca la sfârşitul anului 2015 să
asigure 3% în instalaţii eoliene şi 0,7% în instalaţii solare. China şi SUA produc
aproape 40% din energia electrică utilizată în lume. Pentru a cunoaşte în profunzime
problemele energiei din întrega lume a fost promovată platforma GEI (Global
Electricity
Initiative),
al
cărui
raport
este
disponibil
pe
site-ul
www.globalelectricityinitiative.org şi care şi-a propus ca pe baza datelor de la 25
operatori din domeniul energiei, reprezentând 10% din producţia de energie electrică
a lumii să facă o analiză de detaliu privind accesul la energia electrică fiabilă şi cu
efecte reduse asupra mediului ambiant. De asemenea, iniţiativa GEI îşi propune să
sprijine companiile şi guvernele pentru elaborarea strategiilor şi politicilor pentru
elaborarea de soluţii eficiente şi sustenabile in domeniul energiei electrice, pentru
asigurarea fiabilităţii alimentării prin interconectare, pentru găsirea unor soluţii
financiare adecvate punerii în operă a proiectelor energetice. Analiza efectuată în
cadrul proiectului a pus în evidenţă importanţa energiei electrice pentru dezvoltarea
economică şi socială dar şi pentru populaţia care în prezent nu are acces la energia
electrică. Creşterea ponderii surselor cu emisii reduse de CO2 va determina o
reducere a ponderii surselor bazate pe combustibili fosili de la 76% în anul 2020 la
circa 48% în anul 2035.
„Dezvoltarea surselor regenerabile de energie va fi puternic impulsionată de
dezvoltarea reţelelor „inteligente” şi în special a sistemelor de stocare de energie. La
reducerea nivelului emisiilor de CO2 o pondere importantă o vor avea sistemele de
captare şi stocare a carbonului, deşi acestea sunt încă neviabile economic şi
eforturile pentru creşterea eficienţei energetice. Evidențierea unor soluţii de succes
în cadrul proiectului a permis formularea de recomandări generale care vor fi incluse
în raportul general ce va fi prezentat la Congresul Mondial al Energiei din anul 2016.”
(Elena Nekhaev)
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prognozei producţiei de energie din surse eoliene, necesitatea unei rezerve terţiare
suficientă pentru compensarea variabilităţii surselor eoliene şi soluţiile practice care
ar putea fi luate în considerare pentru creşterea rezervei terţiare rapide, astfel încât
să fie posibilă integrarea unor noi parcuri eoliene. Calculele efectuate arată că în
condiţiile actuale, rezerva terţiară poate asigura surse volatile cu o putere de circa
3000 MW. Limitarea este impusă şi de faptul că Hidroelectrica, fiind o societate
comercială este interesată în special de vânzarea de energie prin maximizarea
producţiei. Unii producători din surse regenerabile sunt nemulţumiţi de aspecte de
ordin financiar, deşi au fost avertizaţi că accesul în reţeaua electrică este acceptat,
dar producţia este limitată de condiţiile specifice de siguranţă a sistemului. Sursele
regenerabile de energie sunt esenţiale pentru o dezvoltare durabilă dar ponderea
acestora trebuie corelată cu posibilităţile de compensare a variabilităţii, cu
posibilităţile de dezvoltare a reţelei electrice şi cu gradul de suportabilitate a preţului
la utilizatorul final.
Aspectele specifice integrării în sistemul electroenergetic a surselor fotoelectrice au
fost prezentate de dna. Doina Ilişiu (UNO-DEN Transelectrica), care a subliniat
printre altele: „Dezvoltarea explozivă a sistemelor fotoelectrice începând din anul
2012 a permis ca în prezent, in România să fie realizat nivelul stabilit de UE pentru
sursele regenerabile de energie pentru anul 2020. Creşterea puterii instalate în
instalaţii PV până la 1245 MW în anul 2015 s-a făcut însă prin ocuparea abuzivă a
unor mari suprafeţe de teren agricol. Circa 40% dintre acestea au puteri instalate
peste 10 MW, dar o mare parte dintre aceste instalaţii au puteri sub 5 MW, sunt
nedispecerizabile şi nu pot fi incluse în controlul în timp real al puterii active, la
nivelul dispecerului naţional Pentru conducerea instalaţiilor cu producţie volatilă a
fost conceput un sistem eficient care cuprinde dispeceri zonali, bine conectaţi cu
dispecerul naţional”.
Dl. Ioan Silvaş, director ELECTRICA SA, care a condus partea a doua a lucrărilor
conferinţei, a subliniat faptul că înstrăinarea terenului arabil către unele firme din
exterior care dezvoltă instalaţii fotoelectrice nu este în interesul ţării.
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„Studiile legate de nivelul de pătrundere a surselor distribuite în reţeaua electrică
trebuie să stabilească limitele care se impun, mijloacele pentru a asigura
compensarea pierderilor la societăţile de utilităţi, soluţiile pentru operarea eficientă a
reţelei, modul de control a calităţii puterii electrice furnizată utilizatorilor finali,
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Problemele specifice încadrării
surselor regenerabile de
energie în reţeaua de
distribuţie a fost amplu
prezentată de dl. Dumitru
Federenciuc, șef serviciu
ELECTRICA SA. Dezvoltarea
în continuare a surselor
regenerabile de energie va
avea loc mai ales în
domeniul surselor de putere
mică (sub 2 MW), montate
în
reţeaua
de
joasă
tensiune monofazată, ceea
ce va induce probleme
deosebite pentru operatorii
sistemului de distribuţie.
Rezolvarea acestora poate
fi realizată numai într-o
reţea „inteligentă”.
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realizarea structurii unei monitorizări inteligente a energiei vehiculate în sistem.
Sistemele de generare distribuită nu trebuie să conducă la creşterea pierderilor în
reţeaua electrică. Realizarea reţelelor „inteligente” trebuie să ofere posibilitatea
dezvoltării unor noi modele de afaceri în domeniul energiei, în care operatorul de
distribuţie să aibă un important rol de consultant energetic”, a evidențiat dl.
Federenciuc, după ce a prezentat un studiu de caz care a menționat principalele
probleme despre integrarea surselor regenerabile într-un sistem de distribuţie
Referitor la problemele induse de sursele regenerabile în reţeaua de distribuţie, dna.
Doina Vornicu, Director de Operaţiuni & Membru al Directoratului CEZ România, a
subliniat că nu se vor mai dezvolta instalaţii mari cu surse regenerabile de energie,
dar că cele actuale trebuie să fie bine gestionate. „În orice caz, creşterea pierderilor
în reţeaua de distribuiţie trebuie să fie recunoscută în tarif. Pentru un control eficient
al surselor PV se propune ca toate centralele cu puteri peete 5 MW să devină
dispecerizabile. Aprobarea sistemului de tarifare feed in tariff propus pentru reţelele
de joasă tensiune va conduce la probleme dificile la nivelul operatorului de reţea şi
vor trebuie elaborate reglementările necesare. Pentru rezolvarea multiplelor
probleme privind integrarea surselor regenerabile de energie este necesar ca
politicienii să asculte mai mult iar specialiştii să fie mai fermi”, a arătat dna. Vornicu
Experienţa unei firme în dezvoltarea, conducerea şi echiparea instalaţiilor cu surse
regenerabile de energie a fost prezentată de dl. Ştefan Gheorghe, director
Energobit, iar aspectele legate de stocarea energiei electrice ca soluţie pentru
rezolvarea multor probleme ale sistemului electroenergetic în prezenţa surselor
regenerabile de energie au fost analizate în intervenţia dnei. Ramona Vatu, asistent
universitar UPB și membru VLER al CNR-CME.

8-12 iunie 2015: Congresul Mondial pentru Surse Regenerabile de
Energie – ediția a 14-a/ (WREC 2015)
Congresul Mondial pentru Surse Regenerabile de Energie - WREC 2015-, organizat
de către Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Academia Română şi
Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, în parteneriat cu CNR-CME, s-a
desfăşurat sub egida WREN, organizaţie non-profit, înregistrată în Marea Britanie din
anul 1992 de la al doilea Congres Mondial în domeniu. WREN abordează cele mai
importante probleme legate de utilizarea şi implementarea surselor regenerabile de
energie, din punct de vedere al mediului ambiant şi din punct de vedere economic și
promovează cele mai noi rezultate ale cercetărilor ştiinţifice din laboratoarele
specializate, instituţii de cercetare, companii precum şi ale cercetătorilor individuali
privind noi tehnologii, aplicaţii şi soluţii de implementare practică. WREN se
adresează tuturor ţărilor din lume promovând comunicarea şi pregătirea
specialiştilor, tehnicienilor şi managerilor din domeniu pentru a oferi soluţii pentru
producerea sustenabilă a energiei electrice.
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Comisia de Surse Regenerabile de Energie a Academiei Române şi-a desfăşurat
lucrările în Aula Magna a Academiei Române, care au abordat în special problemele
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Sesiunea de Deschidere a Congresului a avut loc la Palatului Parlamentului, în
prezenţa unui mare număr de personalităţi ştiinţifice din lume care au prezentat
aspecte esenţiale privind rezultate obţinute în cadrul studiilor efectuate, analize
privind dezvoltarea și implementarea acestor surse în sistemul electroenergetic
public, precum şi pentru alimentarea unor localităţi izolate. S-a insistat asupra
aspectelor privind viitorul surselor regenerabile de energie, sustenabilitatea și
posibilităţile de prognoză a producţiei acestor surse, cadrul de reglementare pentru
dezvoltare.
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legate de tendinţe şi abordări noi privind tehnologii, sisteme şi aspecte de piaţă
relativ la sursele regenerabile de energie.
La sesiunile în plen, desfăşurate în Sala Senatului de la UPB, un mare număr de
specialişti din ţară şi străinătate au abordat probleme privind dezvoltarea
laboratoarelor de cercetare, utilizarea biomasei ca sursă de energie, impactul
sistemelor de stocare a energiei electrice, problemele specifice instalaţiilor eoliene,
noi tendinţe în realizarea celulelor solare, perspectiva surselor regenerabile de
energie.
Sesiunile tehnice au fost structurate pe 10 teme principale:
 sisteme şi tehnologii solare fotoelectrice şi termice;
 arhitectura sustenabilă cu energie redusă;
 energie din biomasă, din deşeuri urbane, biocombustibili;
 energie din surse eoliane şi hibride;
 apa şi energia hidraulică;
 energia din surse geotermale;
 hidrogen şi celule cu combustibil;
 integrarea surselor regenerabile de energie;
 politici, finanţare şi educaţie;
 energia şi meteorologia.
Sesiunile tehnice, desfăşurate în cadrul a 10 secţiuni, au cuprins 251 de lucrări de
către cei 367 participanţi din 40 de ţări din lume, dintre care 67% au fost elaborate
de cercetători din Universităţi, iar 33% din institute de cercetare şi industrie.
Personalităţi marcante în domeniu au condus fiecare secțiune și au evidențiat
aplicaţiile practice, evaluarea influenţelor pozitive asupra mediului ambiant, direcţii
de cercetare pentru o implementare mai accentuată a surselor regenerabile de
energie pentru acoperirea necesităţilor energetice ale unei economii sustenabile.
Participarea activă a specialiştilor din domeniile de construcţii şi arhitectură a permis
analizarea unor soluţii originale pentru o utilizare mai eficientă a surselor
regenerabile de energie la realizarea noilor clădiri. Exemplele prezentate privind
clădirile „pasive” au arătat performanţele actuale şi soluţiile concrete pentru
reducerea în continuare a necesarului de energie din surse clasice. Dezvoltarea
sistemelor de stocare a energiei electrice, utilizarea surselor solare în special pentru
aplicaţii la nivel local, încadrarea acestora în microgriduri, creşterea ponderii
automobilelor electrice şi elaborarea de programe adecvate de management
energetic vor conduce la importante schimbări de structură a sistemelor
electroenergetice cu creşterea nivelului de „inteligenţă” a acestora.
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Participanţii au beneficiat și de analiza
unor realizări concrete în domeniu,
prezentate în cadrul expoziţiei la care un mare număr de expozanţi au prezentat
soluţii noi dezvoltate pentru a fi implementate în sistemele regenerabile de energie.
Deosebit de apreciat a fost automobilul electric alimentat de la o celulă cu
combustibil, ca una dintre soluţiile de viitor pentru dezvoltarea acestui tip de mijloc
de locomoţie. Editurile participante cu standuri la expoziţie s-au bucurat de o atenţie
deosebită prezentând cele mai noi publicaţii în domeniu, pe plan intern dar şi pe plan
internaţional.
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Fiecare din cele 10 secţiuni a avut în medie un număr de cinci lucrări prezentate de
personalităţi ştiinţifice de renume internaţional din ţară şi din străinătate. Lucrările
ştiinţifice şi prezentările în plen s-au bucurat de un auditoriu important, format din
cercetători, studenţi masteranzi şi doctoranzi care au contribuit la desfăşurarea cu
succes a Congresului.
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În sesiunea de închidere au fost apreciate succesul lucrărilor Congresului, importanţa
problemelor analizate, direcţiile viitoare pentru creşterea performanţelor acestor
surse dar şi necesitatea investiţiilor în cercetare. Un rol important pentru creşterea
ponderii surselor regenerabile în balanţa energetică îl va avea dezvoltarea sistemelor
de stocare a energiei electrice penru a asigura posibilitatea creşterii nivelului de
integrare a surselor regenerabile volatile în sistemul electric de interes public şi
limitarea unor disfuncţionalităţi care apar la conectarea acestor surse în reţeaua
publică.
Lucrările Congresului WREC au evidențiat că sursele regenerabile de energie pot
asigura dezvoltarea sustenabilă a economiei, iar participanţii au avut şi posibilitatea
analizei unor realizări concrete în domeniu, prezentate în cadrul expoziţiei la care un
mare număr de expozanţi au prezentat soluţii noi dezvoltate pentru a fi
implementate în sistemele regenerabile de energie.

9 iulie 2015: Masa Rotundă „Strategia energetică a României. O
privire asupra factorilor care o influențează”
Organizată de Asociațiile profesionale IRE și CNR-CME, în colaborare cu CN
Transelectrica SA, Masa Rotundă privind Strategia Energetică a României a fost
extrem de bine venită și apreciată. Justificarea necesității unei discuții între
specialiștii domeniului pe această temă provine din faptul că strategia energetică
actuală, realizată în anul 2007, nu mai corespunde numeroaselor modificări ale
legislaţiei, ale structurii producţie și proprietăţilor din domeniu, ale interconexiunilor
cu ţările membre ale UE şi - nu în ultimul rând - ale aspiraţiilor participanţilor la piaţa
de energie: utilizatori, producători, transportatori, distribuitori, furnizori de energie şi
echipamente, investitori etc.
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Moderatorii evenimentului (domnii Răzvan Purdilă din partea IRE și Transelectrica
și Virgil Mușatescu din partea CNR – CME) au solicitat un schimb corect de păreri
pentru identificarea realizărilor și nerealizărilor cu privire la strategia energtică în
curs de elaborare.

42

Având în vedere întîrzierea elaborării unui noui document privind Strategia
Energetică a României, o dezbatere deschisă a problemelor legate de dezvoltarea pe
termen lung a sectorului energetic românesc a fost extrem de apreciată. Toți
participanţii la piețele de energie, decidenții guvernamentali şi politici, organismele
de reglementare și de organizare a activităţii pieţei, institutele de cercetare, de studii
şi proiectare, precum și mediul academic trebuie să susțină elaborarea strategiei
energetice într-un termen rezonabil pe baza unei dezbateri largi şi transparente.

Raport Anual CNR-CME

2015

Abordând un astfel de subiect trebuie ca toți actorii sectorului energetic să
contientizeze că în perspectiva realizării Uniunii Energetice, trebuie avute în vedere
tendințele UE și modalitățile de valorificare optimă a avantajelor comparative ale
României în domeniu. De aceea, în realizarea
unei noi strategii energetice naționale trebuie
considerare toate resursele fizice, umane și
financiare, care să fie astfel utilizate, încât să
se obțină maximul efectelor dorite privind
securitatea în alimentare, impactul asupra
mediului și accesibilitatea energiei, toate
acestea ca un context obiectiv fundamental al
strategiei energetice.
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Dna. Elena Popescu, Director General în Ministerul Energiei, a evidențiat problema
calității forței de muncă din domeniu și – în mod special – din administrația publică.
În acest sens, este necesară depolitizarea administrației și înlocuirea personalului
numit pe rațiuni politice prin oameni bine
pregătiți,
dedicați
meseriei.
„De
exemplu, în acest moment, Ministerul
Energiei și cel al Mediului sunt slab
dotate cu personal, dispunând, în
general, de oameni slab pregătiți și –
de aceea – trebuie atrași tineri
specialiști cu înaltă calificare dar şi cu
pasiunea profesiei. În privința noii
strategii, lucrurile merg greu în lipsa
specialiștilor, așa că noua preocupare
este de a recruta, prin licitație, un
consultant extern ministerului. În România trebuie finalizate obiectivele energetice
începute cu ani în urmă, trebuie adoptate măsuri corecte de eficiență energetică,
trebuie realizate studii de impact, trebuie puse în aplicare idei sustenabile, care să
țină seama și de suportabilitatea utilizatorului în situația alinierii la condițiile actuale
de piață, iar toate acestrea se pot realiza numai cu resurse umane adecvate și
competente”, a subliniat dna. Elena Popescu.

43

În
alocuțiunea
sa,
dl. Ovidiu
Pop,
președintele IRE, a subliniat că sistemul
energetic românesc a fost conceput și dezvoltat
ca un monopol, lucrurile schimbându-se esențial pe parcursul evoluției sale. De
aceea, este necesară regândirea lui, cu orientare către
piața concurențială, dar și către apelarea la surse cu
conținut mic de carbon, cu soluții „smart”, cu gândire
integrată în piața internă europeană. Până acum
câștigătorii au fost producătorii de energie electrică
pe bază de energie solară și energie eoliană. Trebuie
însă avute în vedere și efectele pe care acedstea le
generează în sistem. Un rol important în rezolvarea
acestor probleme îl are reglementatorul. În același
timp, trebuie să fim atenți la tendințele europene, în
mod
special
la
implementarea
conceptului
„Energiewende”, la trecerea de la carbon la hidrogen,
pentru protejarea mediului. Îmbunătățirile tehnologice –
de exemplu – dotarea producătorilor pe baza surselor volatile cu dispozitive de
stocare – își au și ele importanța lor. În sfârșit, o tendință recentă o reprezintă
accentul pus pe satisfacerea utilizatorului în privința alimentării sigure cu energie, a
calității acesteia și a accesibilității sale.
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Asupra aspectelor economice ale viitoarei strategii energetice s-a oprit dl. Lucian
Albu, membru corespondent al Academiei Române, care a subliniat că pentru
realizarea unei strategii energetice utile este necesară, mai întâi, o strategie de
dezvoltare economică a României. „Academia Română lucrează în prezent la
elaborarea unui studiu amplu privind dezvoltarea României, cu orizont 2035. În
toate scenariile de dezvoltare avute în vedere, elementul comun îl reprezintă
apartenența la Uniunea Europeană. Pentru principalul scenariu se consideră o
creștere a PIB cu 3,5%/an, la sfârșitul intervalului România putând ajunge a 8-a țară
a UE în privința indicatorului PIB/capita. Este evident necesară colaborarea între
strategiile diverselor domenii, dar toate strategiile sectoriale trebuie să țină seama
de legile dezvoltării economice”, a concluzionat dl. Albu.
Dl. Rodin Traicu, deputat în Parlamentul României, a opinat că strategia energetică
din 2007 este încă funcțională, chiar dacă unele lucruri s-au modificat de la
adoptarea ei. Ceea ce trebuie avut în vedere acum sunt consultări mai dese cu
marile companii din domeniu, dar și cu marii utilizatori de energie. În privința
comparației cu alte țări din UE, exemplul util ar fi Polonia care are întotdeauna o
poziție clară în cadrul statelor membre și care ne arată cum trebuie să ținem seama
de particularitățile proprii. „La noi se critică volatilitatea legislației din domeniul
surselor regenerabile și – în mod special - faptul că la realizarea acestui tip de
investiție nu prea există o legislație clară, iar numărul de locuri de muncă apărute
este infim. Dar trebuie avut în vedere că industria se deplasează acolo unde energia
este ieftină. Cum se poate aceasta realiza în România unde costul apei uzinate este
aberant, iar subvențiile acordate surselor regenerabile sunt și ele foarte mari?”, a
întrebat dl. Rodin Traicu
Dl. Sorin Gal, director ANRM, referindu-se la resursele de energie pe care se poate
baza dezvoltarea sectorului energetic, a preciat că resursele sigure actuale sunt
reduse și scad în continuare, gradul de înlocuire al acestora fiind redus. Investițiile
necesare pentru descoperiri și dezvoltări de noi resurse sau tehnologii sunt foarte
mari și pentru că singura speranță o reprezintă blocurile offshore. O altă problemă
este cea a lipsei de personal de specialitate, unde – din nefericire – nu există o
strategie a acestui domeniu. În sfârșit, în scopul ameliorării situației, este nevoie de
o nouă lege a petrolului care să se aplece asupra și să îmbunătățească aspectele
financiare ale acestor probleme.
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Dl. Alexandru Pătruți, consilier CNR-CME, a făcut un scurt istoric al structurii
sectorului
de
resurse
minerale după 1990, din
care a rezultat că în
afara
încercării
de
adaptare la
cerințele
piețelor de energie s-au
făcut
și
multe
reorganizări care n-au
avut
legătură
cu
strategiile energetice și
nici cu legile economice,
multe din modificări fiind
haotice. „Deci este mai
puțin vorba despre strategie în sine, ci de capacitatea Guvernului, oricare ar fi acela,
de a o pune în aplicare. În legătură cu noile dezvoltări de resurse, opinia dânsului
este de a ne concentra pe onshore, pentru că descoperirile din Marea Neagră vor mai
dura și – se pare – nu sunt momentan fezabile.”, a opinat dl. Pătruți.
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Problemele sistemului electroenergetic românesc au fost prezentate de dl. Virgiliu
Ivan, director DEN - Transelectrica, care a subliniat că, deși
are o putere instalată mai mare de 24.000 MW, în realitate
SEN dispune numai de 15.000 MW reali, care necesită
lucrări de reabilitare și modernizare. Problema esențială
rămâne aceea a siguranței în alimentare cu energie
electrică, iar aici este importantă realizarea rezervei
primare, a celei secundare și terțiare (lentă și rapidă), mai
ales în contextul ponderii mari a producerii de energie
electrică din surse regenerabile. De aceea, sunt necesare
surse flexibile, la unele lucrările de investiții fiind întinse
pe intervale mari de timp, unele fiind chiar abandonate. O
altă problemă de bază o reprezintă regândirea structurii
rețelelor de transport și de distribuție, mai ales în contextul
concentrării producerii de energie electrică pe baze volatile într-o parte a țării și
realizarea conversiei în alte zone.
Dl. Paul Gheorghiescu, specialist hidroenergetician a concluzionat în contribuția sa
că obiectivele strategiei actuală sunt depășite. Deși potențialul exploatabil este de
7.500 – 8.000 MW, ceea ce corespunde unei energii anuale de circa 18 TWh, actual
se pot produce cca 6-8 TWh. O situație specială se întâlnește în cazul
microhidrocentralelor. Dl. Gheorghiescu apreciază că schema actuală de sprijin nu
este adecvată și ar trebui oprită. Centralele de mică putere au produs pagube
economice importante pentru țară și au adus daune devastatoare pentru mediu.
La rândul său, dl. Valeriu Binig, partener Ernst & Young,
a declarat intenția firmei sale de a participa la realizarea
noii strategii energetice și – în acest context – și-a
prezentat viziunea asupra factorilor care ar sta la baza
realizării acestui document important. Plecând de la
necesitatea de a desprinde dinamicile de variație a PIB de
necesarul de energie, consideră că România trebuie să-și
revadă viziunea privind mixul de energie primară astfel
încât să se rezolve cele 4 (nu trei cum se spune obișnuit)
provocări ale dezvoltării sectorului energetic, în ordinea:
securitatea,
sustenabilitatea,
suportabilitatea
și
competitivitatea. În privința mixului de surse primare,
România a îndeplinit angajamentele privind sursele regenerabile cu 6 ani în avans.
În privința dilemei: încălzire pe bază de gaz natural față de cea electrică, problema
trebuie rezolvată pe plan local în funcție de condițiile concrete. În privința structurii
sectorului este momentul de regândire a acesteia și a rolului statului. Acesta este
elaboratorul strategiei de dezvoltare a sectorului, transformandu-se din ce în ce mai
mult din acționar majoritar într-unul minoritar și în gestionar al ajutoarelor de stat.

Dl. Ștefan Constantin, reprezentant al Complexului Energetic Oltenia, a pledat
pentru utilizarea rațională a cărbunelui autohton în cadrul mixului de surse primare.
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Dl. Gabriel Romașcu a prezentat un scurt istoric al activităților IRE reflectate în
numerele revistei Energetica și a contribuțiilor acestei publicații la realizarea
diverselor strategii ale domeniului energetic.
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Din poziția de director al Centrului pentru Promovarea Energiilor din Surse
Regenerabile şi a Eficienţei Energetice, Academia Română, Institutul Naţional de
Cercetări Economice, dl. Filip Cârlea a reamintit despre activitatea de elaborare a
strategiei de siguranță a economiei românești care include și aspecte ale securității
energetice. Se ține seama de cerințele UE și NATO și este corelată cu strategia
Dunării. La realizarea acestui studiu au fost atrași specialiști din toate domeniile.
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Ca exemplu, a apreciat că societatea comercială pe care o reprezintă, deși este
privită, ca o cenușăreasă a sectorului, funcționează bine și aduce o contribuție
majoră la producția de energie electrică din România. Se impune, de aceea, ca
participanții la piață să nu fie tratați în mod discriminatoriu. Consideră că sursele
regenerabile au ajuns – prin existența certificatelor verzi, să facă dumping, prin
aceasta ajungând să modifice prețurile marginale ale sistemului și să perturbe
competiția corectă.
În cadrul secțiunii de discuții, s-au reiterat multe dintre ideile dezvoltate în prima
secțiune a evenimentului și s-au accentuat câteva probleme importante care nu
fuseseră atinse până atunci.
Deoarece un subiect care nu este corespunzător abordat în niciuna dintre strategiile
anterioare îl reprezintă termoficarea, domnii Nicolae Niculescu, Victor
Athanasovici și Tudor Popescu au subliniat necesitatea unei abordări profesioniste
a componentei termo în noua strategie energetică și a unui cadru legislativ și de
reglementare mai prietenos, cu o aplicare riguroasă. S-au exprimat nemulțumiri în
legătură cu modul în care ANRE abordează în prezent această problemă importantă.
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Principalele concluzii și mesaje ale evenimentului:

Tematica evenimentului este importantă și de actualitate, ideile prezentate de
participanţi contribuind la o mai bună înțelegere a problematicii sectorului energetic
românesc;

Este nevoie de o nouă strategie energetică având în vedere schimbările apărute
de la elaborarea ultimei strategii oficiale (2007) și de tendințele angajate la nivelul
UE;

Este nevoie de clarificarea unei viziuni pentru următorul interval de timp de 20
de ani, viziune care să răspundă provocărilor ce stau în fața energeticii românești:
securitate în alimentarea cu energie, sustenabilitate, accesibilitate pentru utilizatorii
casnici și competitivitate pentru cei non-casnici;

Strategia energetică trebuie să fie coordonată cu celelalte domenii deoarece are
implicații economice și sociale importante. În acest context, s-a subliniat necesitatea
calificării corespunzătoare a forței de muncă, a depolitizării și a eradicării corupției.
Nu trebuie uitată cercetarea și dezvoltarea (R&D) în domeniu;

O grijă specială trebuie acordată evaluării corespunzătoare a resurselor și
realizării unui „amestec” optim de combustibil la nivel național prin utilizarea
convenabilă a resurselor autohtone și prin creșterea bazei acestora prin noi
descoperiri. Diversificarea surselor de energie este soluția general recunoscută
pentru o securitate sporită în alimentarea cu energie;

Pentru determinarea căilor de acțiune este esențială aprecierea impactului
asupra întregii economii prin studii de specialitate;

În cadrul noii strategii trebuie reconsiderat rolul statului în sector, studiată
eventualitatea unei noi structuri a zonei de producție de energie electrică și a
sistemului electroenergetic în general;

Strategia se gândește pentru următorii 20 ani care vor fi caracterizați prin
tehnologii performante, inclusiv penetrarea masivă a informaticii (elemente „smart”).
Este necesară o atenție mai mare adresată utilizatorului final și a posibilităților de
integrare a acestuia într-un sistem energetic dinamic și proactiv; în acelasi timp, nu
trebuie uitată contribuția eficienţei energetice la echilibrul producție-consum;

Cadrul legislativ și de reglementare trebuie permanent îmbunătățit pentru a
răspunde provocărilor următoarelor decenii;

În sprijinul acțiunilor întreprinse de autorități, prezenta sinteză va trebui să fie
transmisă Ministerului Energiei și ANRE.
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Puncte pertinente de vedere au prezentat dna. Elena Ratcu, domnii Ovidiu
Dumitrescu, Călin Vilt, Costel Cârstea, reprezentant DOSAN-România, Vasile
Rugină, secretar științific al ICEMENERG. Ion Iordache- Asociația de Hidrogen,
Petru Postolache, Ovidiu Tuțuianu, Eugen Potolea.
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3 septembrie 2015: Conferința „Stadiul actual al industriei
internaționale de țiței și gaze din amonte (upstream)”
Organizată la sediul OMV Petrom City, în organizarea CNR-CME având ca partener
principal OMV Petrom, partener ROMGAZ și parteneri oficiali companiile CEZ Group,
Grup Servicii Petroliere S.A. și Romelectro S.A., Conferința a abordat principalele
probleme cu care se confruntă în prezent industria de țiței și gaze în contextul
reducerii drastice a prețului țițeiului brut.
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În cadrul Primei sesiuni de lucrări “Influența reducerii prețului petrolului asupra
investitiilor in upstream”, moderată de dl. Adrian Măniuțiu, realizator TV, s-au
abordat următoarele probleme:
─ tendințele actuale pe piața mondiala a petrolului, subliniind ca piața
mondiala este dominată de supraofertă, în conditiile scăderii graduale a capacitaților
de producție și incetinirii consumului (dl. Radu Dudău, director Energy Policy
Group)
─ problemele sistemice cu care se confruntă industria petrolieră și necesitatea
ca activitățile acestei industrii sa se conformeze regulilor pieței (prof. Mircea Coșea,
Academia de Studii Economice)
─ contextul global al scăderii pretului petrolului, efectele asupra companiilor
petroliere, oportunitățile, strategia guvernelor și o sinteză a sistemului fiscal aplicabil
sectorului petrolier in România a subliniat (dna. Andreea Mitiriță, Tax director PwC
România)
─ proiectele majore ale companiei, masurile luate in vederea diminuarii spre
minimizare a valorii declinului de producție și evoluția ratei de inlocuire a rezervelor
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In deschiderea lucrărilor conferinței, dl. Gabriel Selischi, membru în Directoratul
OMV Petrom și responsabil cu activitatea de explorare si producție, a prezentat
implicațiile pe care le
are
reducerea
prețului
țițeiului
asupra
activitaților
companiei precum și
eforturile depuse și
soluțiile
identificate
pentru
optimizarea
activitatilor
de
explorare și producție
din cadrul companiei.
In
continuarea
deschiderii lucrărilor
conferintei, dl. Iulian
Iancu,
președinte
CNR
–
CME
a
prezentat implicațiile
globale ale reducerii
drastice a prețului
țițeiului
aceasta
afectând, pe termen
lung economiile țărilor
producătoare cât și pe
cele ale țărilor importatoare.
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de gaze naturale din zăcămitele concesionate de Romgaz S.A. (dl. Dan Paul
Stefănescu, Divizia Explorare – Producție Romgaz)
Sesiunea a doua „Echipamente si tehnologii moderne pentru activitățile upstream”
moderată de prof. dr. ing. Niculae Napoleon Antonescu, consilier CNR – CME,
rector onorific UPG Ploiesti, a fost dedicată tehnologiilor și echipamentelor moderne
pentru activitatea upstream și a analizat aspecte privinde:
─ contribuția unui grup de cadre didactice de la Universitatea de Petrol și
Gaze din Ploiesti la proiectarea sistemul de raizere în condițiile forajului în ape adânci
și ultra-adânci. (Conf. dr. ing. Marius Stan, UPG Ploiești) ;
─ echipamentele produse de companie și utilizate in forajul marin și terestru
precum și soluțiile ICPE ACTEL pentru cresterea eficientei energetice in activitățile
petroliere (dl. Ion Potârniche, director general al ICPE ACTEL) ;
─ Prezentarea celei mai recente instalații de interventie la sonda proiectată de
UPETROM Ploiesti (dl. Victor Cazană, director general UPETROM Engineering) ;
─ Prezentarea a două tehnologii moderne utilizate de OMV Petrom în
activitatea de upstream, tehnologia cablului incalzitor de adâncime (DHHC),
respectiv utilizarea pompelor cu cavități progresive și motor electric submersibil
(dna. Mihaela Vlaicu și dl. Marius Nae, manageri Optimizare Producție din cadrul
OMV Petrom) ;
─ avantajele seismicii 3D, evolutia acestei metode moderne de prospecțiune in
România in perioada 2000 – 2015 și provocările lgate de aplicarea acestei metode
(dl. Marius Milea, director general Prospecțiuni S.A).
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Mesaje și concluzii principale:
● deși producția națională de țiței și gaze se pastrează la nivelul anterior reducerii
prețului țițeiului, datorită reducerii semnificative a veniturilor, companiile
producătoare au fost obligate să iși optimizeze portofoliile, să diminueze cheltuielile
inclusiv cele de prospecțiune, explorare și dezvoltare și să renegocieze contractele cu
companiile de servicii petroliere;
● companiile de servicii petroliere se confruntă cu mari dificultăti financiare datorită
reducerii volumelor lucrărilor contractate, multe dintre aceste companii fiind în
insolvență. Neorganizarea de către ANRM a unor noi runde de concesionare de
perimetre petroliere contribuie la agravarea crizei cu care se confruntă companiile de
servicii petroliere;
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Cea de-a treia sesiune „Legislația privind activitățile upstream si implicațiile acesteia
asupra producției de hidrocarburi”, moderată de dl. Alexandru Pătruți, s-a axat pe
probleme privind :
─ proiectul Legii privind siguranța operațiunilor petroliere offshore, subliniind
necesitatea adoptării acestei legi și constituirea unei autorități publice care să aplice
prevederile acestei legi.(dl. Sorin Gal, director general, Direcția generală gestionare,
evaluare și concesionare resurse/rezerve din cadrul Agenției Naționale pentru
Resurse Minerale) ;
─ efectele directe și indirecte ale declinului prețului țițeiului asupra economiilor
țărilor producătoare și importatoare, (dl. Corneliu Condrea, director general,
Ministerul Energiei) ;
─ problemele legislative cu care se confruntă asociația si acțiunile intreprinse pentru
solutionarea acestora subliniind că ROPEPCA a fost și rămane un partener activ de
dialog al autorităților române (dl. Artur Stratan, presedintele Asociatei Române a
Companiilor de Explorare și Producție Petrolieră) ;
─ propunerile companiilor din industria de petrol şi gaze privind strategia
energetică natională, propuneri formulate cu ocazia dezbaterilor din cadrul Energy
Strategy Summit, 4 iunie 2015, Buşteni (dl. Gabriel Avacariței, redactor sef al
publicației energynomics.ro).
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● nivelul actual de impozitare al sectorului petrolier din România (13,9% comparativ
cu 9,6% media in UE) nu
stimulează investițiile iar în
noul cod fiscal nu au fost
eliminate impozitele asupra
veniturilor
suplimentare
obţinute
ca
urmare
a
dereglementării preţurilor din
sectorul
gazelor
naturale,
impozitul pe veniturile din
activităţile de exploatare a
resurselor
naturale,
altele
decât gazele naturale și taxa
pe construcții speciale;
● lipsa unei legislatii care să
favorizeze accesul la terenurile
necesare
operațiunilor
petroliere,
la
informațiile
geologice
precum
și
neadoptarea pâna in prezent a
noii
legi
a
redevențelor
contribuie de asemenea la reducerea atractivității sectorului upstream pentru
investitori.

17 septembrie 2015: Conferinţa „Istoria echipamentelor
electromecanice româneşti utilizate în forajul marin şi terestru”
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Intrarea în insolvenţă a unor firme cu tradiţie în domeniu constituie un semnal de
alarmă îngrijorător.
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Conferința a fost organizată de ICPE ACTEL şi CNR-CME, pentru al doilea an
consecutiv, după simpozionul din 2014 de la Palatul Parlamentului din cadrul IEAS
2014 și s-a înscris în
seria
unor
manifestări necesare
pentru perioada de
criză
generală
economică,
accentuată de aşanumita
criză
mondială
a
petrolului. În lipsa
unei
strategii
de
dezvoltare
a
domeniului la nivel
naţional, se simte
nevoia
grupării
actorilor
care
activează
în
domeniu, pentru a
genera
o
perspectivă,
cel
puţin pentru viitorul
apropiat.

Raport Anual CNR-CME

2015

De aceea, la acest eveniment au fost invitaţi reprezentanţi din diverse sectoare de
activitate din domeniu, pentru a avea posibilitatea de a expune propriile realizări dar
şi blocaje specifice, astfel încât să se poată stabili unele măsuri de redresare.
Radiografia structurii şi stării actuale a industriei de foraj marin şi terestru din
România a fost realizată în cadrul Conferinței de către specialiști de marcă de la
ICPE ACTEL, IPCUP, UPG Ploiești, Centrul de pregătire şi instruire Grigore Ioachim S.I.P.G. Câmpina, Asociaţia profesională a contractorilor de foraj din România
(ACFR), întreprinderi producătoare de subansamble şi echipamente pentru industria
de foraj-Confind Câmpina, RIG Service Constanţa, UPETROM 1 Mai Ploieşti, ICPE
ACTE, Foraj Sonde Videle). O mențiune separată trebuie făcuta pentru participarea
în calitate de invitat special al consultantului privat, dl. Gelu Florian GârdaCanada.
Moderatorul principal al evenimnentului a fost dl. Ion Potarniche, director general
ICPE ACTEL.
În alocuțiunea sa introductivă dl. Corneliu Condrea, director Departamentul
Energiei s-a referit la contextul socio-economic global, la limitele impuse şi la lipsa
reală a planificării economiei de piaţă, subliniid că lipsa de coordonare a proceselor
economice conduce la o falsă competiţie. „Dacă politicile publice nu se pot coordona
mai ales în această criză, industria petrolieră cu greu mai poate fi salvată. Consideră
că acest eveniment este expresia concertată, normală a actorilor din domeniu de a
aduce la cunoştinţã organelor de decizie situaţia prezentă, cu consecinţele pe termen
lung. Este de dorit ca implicarea ANRM să fie din partea unei autorităţi de stat, nu a
unei agenţii”, a opinat dl. Condrea, în vreme ce dl. Cristian Georgescu, inginer şef
foraj la ROMGAZ Mediaş, a subliniat tradiţia românească de 100 ani de descoperiri şi
exploatări gazeifere de tip offshore şi onshore, precum şi atenuarea declinului de
producţie în ultimii ani. Este îmbucurător faptul că în strategia ROMGAZ sunt
apreciate firmele româneşti pentru colaborare.
Sesiunea I, „Retrospectiva şi viitorul echipamentelor şi tehnologiilor pentru forajul
marin şi terestru românesc”, a fost deschisă de dl. Gheorghe Bălan, director
general executiv CNR-CME care, după ce a apreciat importanţa evenimentului ca o
primă reacţie din partea specialiştilor români la criza petrolului, a înmânat domnului
Ion Potârniche, Diploma de Excelenţă cu ocazia aniversării de către ICPE a 65 de
ani de prestigioasă activitate în domeniul acţionărilor electrice cu echipamente
complexe bazate pe electronica de putere pentru forajul marin şi terestru, energie
electrică şi industrie. Dna. Elena Ratcu, consilier CNR-CME a oferit dlui. Ioan
Potârniche volumul „Seniorii energiei - Dialoguri de suflet”, al cărei autoare este,
care include și un interviu al dlui. Potarniche privitor la istoria echipamentelor
electrice dedicate de ICPE ACTEL forajului marin şi terestru.
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În lucrarea sa „Acţionările electrice în industria petrolieră marină din Marea Neagră:
trecut, prezent şi viitor”, dl. Gheoghe Blacioti (director general RIG SERVICE
Constanţa), a subliniat colaborarea deosebită cu ICPE ACTEL, care a livrat toate
echipamentele electrice pentru RIG SERVICE și a remarcat faptul că piaţa din Golful
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Dl. Gabriel Muşat (CONFIND Câmpina) a prezentat „Echipamente pentru
explorarea sondelor de ţiţei şi gaze”, realizate după cele mai moderne directive,
specificaţii şi standarde europene CONFIND care din anul 2010 deţine şi licenţe de
execuţie pentru sculele de foraj conform specificaţiilor API (American Petroleum
Institute) are în perspectivă realizarea de instalaţii de intervenţie pentru sarcini
crescute (90 tf), utilizarea pe scară largă a tehnologiei de fabricaţie a sculelor cu
comandă numerică, realizarea utilajelor personalizate la cerere, creşterea debitelor şi
presiunilor fluidelor prin redimensionarea pompele la puteri sporite, soluţii complete
de realizare a rezervoarelor cu capacităţi de stocare de 40.000 - 50.000 m3 .
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Persic, Iran, Irak, Qatar s-a dezvoltat pe baza activităţii companiilor româneşti, care
asigură siguranţa şi performanţa. Echipamentele au nevoie de modernizare.
Colaborarea recentă cu ICPE ACTEL a asigurat eficientizarea energetică a
echipamentelor, modernizarea şi up-gradarea la cel mai înalt nivel tehnic. De aceea
RIG SERVICE rezistă pe piaţă şi participă la licitaţii din piaţa Europei Occidentale şi
americane.
Dl. Victor Cazanã, (director general UPETROM 1 Mai Ploieşti) a subliniat spiritul de
echipă dovedit prin colaborarea ultimilor zeci de ani dintre specialiştii UPETROM 1
Mai Ploieşti şi ai ICPE ACTEL. Numeroasele instalaţii de foraj terestre din vechiul
nomenclator al UPETROM, proiectate cu zeci de ani în urmă de fostul colectiv al ICPE
ACTEL, au fost modernizate în ultimii ani tot de ICPE ACTEL. Calitatea acestor
echipamente a fost dovedită prin cererea lor la export.
„Modernizarea instalaţiilor de foraj intervenţie offshore şi onshore” a fost descrisă
de dl. Cristinel Bălan (UPETROM 1 Mai) care a subliniat premisele pentru noile
generaţii de echipamente: creşterea gradului de siguranţă în exploatare; dezvoltarea
de produse „prietenoase cu mediul înconjurãtor”; nivel ridicat de eficienţă
energetică.
Dl. Viorel Belc, director general al companiei Foraj Sonde Videle, a prezentat printrun film documentar activitatea companiei cu capital privat pe care o conduce și care
are o istorie din 1983, fiind una din cele mai experimentate companii de foraj
terestru din regiune și care, împreună cu OMV Petrom, a realizat recent unul din cele
mai temerare proiecte în industria românească de foraj: forajul orizontal pe câmpul
petrolier Independenţa-Galaţi.
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În lucrarea sa, „ICPE ACTEL, trecut, prezent şi viitor
în forajul electric române”, dl. Ion Potârniche, a
prezentat începând cu 1960, activitatea colectivului de
atunci din cadrul ICPE, de cercetare, proiectare,
omologare prototipuri interne şi la întreprinderile care
realizau producţia de serie a echipamentelor de
acţionare electrică pentru forajul marin şi terestru. Sau trecut în revistă evoluţia sistemelor de acţionare: cu
amplificator magnetic, convertoare cu tiristoare şi ulterior cu IGBT. S-a descris
complexitatea schemei de alimentare, distribuţie, comandă şi control specifică unui
echipament de foraj marin şi terestru. S-a evidenţiat superioritatea soluţiei cu
motoare de c.a. (acţionate cu VFD) faţă de cea cu motoare de c.c. (acţionate cu
SCR). S-au precizat soluţiile ICPE ACTEL care conferă eficienţă energetică instalaţiilor
de foraj: echipamente electrice pentru antrenarea cu turaţie variabilă şi controlul
cuplului agregatelor tehnologice, echipamente electrice pentru realizarea surselor
insulare de energie electrică, echipamente electrice pentru comanda şi controlul
proceselor tehnologice de foraj, echipamente de compensare putere reactivă şi
filtrare armonice. Exportul recent în numeroase ţări şi modernizarea platformelor de
foraj marin de către ICPE ACTEL fac dovada profesionalismului colectivului ICPE
ACTEL. Ca perspectivă, ICPE ACTEL caută noi pieţe de desfacere, în ciuda crizei
actuale.
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Cunoscând îndeaproape activitatea ACFR (Asociaţia
Contractorilor de Foraj din România), dl. Niculae
Napoleon Antonescu a prezentat sumar cele 33
companii
care
constituie
asociaţia,
subliniind
problemele actuale cu care se confruntă membrii
colectivi.
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Sesiunea a II-a, „Servicii de specialitate pentru forajul marin şi terestru”, moderată
dedl. prof. dr. ing. Niculae Napoleon Antonescu, a fost deschisă de conf. dr. ing.
Marius Stan şi dr. ing. Alexandru Săvulescu (UPG Ploiești) care, în lucrarea
„Folosirea acţionării EADEA la instalaţiile de foraj” au analizat caracteristicile
instalaţiilor F - 200 EA/DEA, F - 320 EA/DEA, F- 400 EA/DEA, sistemul de acţionare
electrică a instalaţiilor cu convertor static de frecvenţă şi tehnici de comandă a
invertoarelor, sistemul de achiziţie de date şi prin rezultate experimentale s-au
formulat concluzii pentru regimul staţionar şi tranzitoriu. Pe baza modelului
sistemului de acţionare a motorului asincron cu comandă adaptivă şi modularea
vectorială a tensiunii, s-au expus principalele avantaje ale acționării reglabile cu
motoare asincrone EA/DEA pentru foraj.
Dna. Marin Georgiana, director al IPCUP Ploieşti e evidențiat „Tradiţia şi
competenţa românească în proiectarea echipamentelor utilizate în forajul marin şi
terestru”, subliniind că din anul 1954, IPCUP a asigurat în concepţie proprie, fără
import de licenţă, fabricaţia de calitate a echipamentelor petroliere româneşti la
concurenţă cu firme de prestigiu de pe plan mondial. A trecut în revistă cele 14
categorii importante de echipamente de foraj-extracţie din nomenclator, fixe şi
mobile, pentru forajul marin şi terestru. A subliniat perspectiva că prin noi tehnologii
este posibilă creşterea gradului de descoperire a noi zăcăminte de petrol şi gaze, cât
şi prin implementarea proiectelor pentru explorarea zonelor de adâncime (sub 3000
m), a zonelor cu geologie complicată în domeniul onshore şi a zonelor offshore din
Marea Neagră.
Dl. Ioan Filipaş, director general al Centrului de pregătire şi instruire „Grigore
Ioachim”, SIPG - Câmpina, a prezentat istoricul tradiţiei româneşti de pregătire
profesională în domeniul petrolului, începând cu anul 1890. Subliniind că la Câmpina
în 1861 a apărut prima clasă de sondori, iar în 1904 s-a înființat a prima şcoală din
lume de maiştri sondori şi rafinori. Centrul de pregătire şi instruire „Grigore Ioachim”
s-a născut din propria sa iniţiativă și cuprinde programe complexe și complete le de
pregătire pentru foraj-extracţie la 42 de discipline.
Dl. Gelu Florian Gârda, consultant privat din Calgary, Canada, a prezentat
„Instalaţia pentru detectarea timpurie a condiţiilor de coroziune a structurilor
metalice aflate în contact cu solul sau în vecinătatea lui; Prevenirea coroziunii prin
utilizarea acestei instalaţii”. Subliniind că o instalaţie cu configuraţie minimală a fost
construită şi testată de către autor în condiţii reale şi de timp real. Raportul privind
experimentarea şi măsurătorile realizate poate fi consultat la cerere.
În finalul sesiunii a II-a dna. Elena Ratcu, manager program VLER și consilier CNRCME a prezentat „Rolul şi locul VLER în promovarea echipamentelor româneşti de
foraj marin şi terestru; Să avem încredere în tinerii energeticieni ”, subliniind
calitatea tinerilor energeticieni, necesitatea stabilirii unor relaţii de cunoaştere
reciprocă dintre tineri şi mai experimentaţii specialişti și de identificare comună de
soluții viabile pentru un viitor energetic sustenabil.
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● Necesitatea ca toate companiile din domeniul forajului să menţină legătura, să
colaboreze, rezistând mai ales tentaţiei de a-şi face concurenţă.
● Strategia energetică a României trebuie să abordeze domeniul petrolului şi gazelor
cu mai multă rigoare; toţi specialiştii din domeniu, care şi-au dovedit zeci de ani
competenţa, trebuie să constituie un nucleu de consilieri pentru grupul de lucru al
stategiei.
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Concluzii și mesaje importante:
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● Rezervele de petrol şi gaze, care sunt un capitol aparte al strategiei energetice,
trebuie să fie în permanentă actualizate, pe baza descoperirilor care se bazează pe
noi tehnologii dezvoltate de cei în drept. La acest capitol, ANRM trebuie să fie
permanent un factor activ, dar la nivel de autoritate naţională şi nu de agenţie.
● Ministerul Economiei, ca autoritate decizională, trebuie să prevadă clar în domeniile
de interes de dezvoltare o industrie de utilaj petrolier şi aplicaţiile ei, care
deocamdată se presupune că este inclusă în domeniul general industrie maşiniutilaje.
● Ministerul Educaţiei trebuie să aibă în vedere activitatea de asigurare a pregătirii
de specialitate din domeniul complex al forajului marin şi terestru, atâta vreme cât
mai există încă specialişti experimentaţi. Totodată trebuie să acorde atenţie unităţilor
de cercetare şi proiectare din domeniu, coroborat cu Ministerul Economiei.
● Agenţii economici trebuie să colaboreze la un nivel care să asigure nu numai
menţinerea vechilor pieţe, dar şi găsirea de noi pieţe.
● Redresarea domeniului este posibilă prin unirea tuturor factorilor responsabili, care
trebuie să stabilească măsurile cele mai potrivite de redresare.

20-23 septembrie, 2015: Al VI-lea CONGRES BALCANIC MINIER
- BALKANMINE, 2015
România este membru al organizaţiei profesionale internaţionale în domeniul
extracţiei şi valorificării resurselor, minerale şi energetice, Congresul Balcanic
Minier (BALKANMINE CONGRESS), condus de Comitetul Ştiinţific Internaţional şi
se desfăşoară din doi în doi ani,
succesiv, în fiecare dintre ţările
membre.
Organizarea ediţiei 2015 a revenit
României. Congresul Balkanmine
care
a
avut
loc
între
20-23
septembrie 2015 la Petroșani
s-a
desfăşurat sub egida Academiei de
Ştiinţe
Tehnice
din
România,
Ministerului
Educaţiei
Naţionale,
Ministerului Economiei, a CNR-CME,
CNR de Geodezie şi Geofizică al
Academiei Române și a fost organizat
de Universitatea din Petroşani în
colaborare
cu
firma
GEROM
INTERNAŢIONAL, Institutul Naţional de
Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă Petroşani şi Primăria Municipiului
Petroşani. Coorganizatorii evenimentului au fost Complexul Energetic Hunedoara,
Complexul Energetic Oltenia, Compania Naţională a Uraniului şi ICSITPML Craiova.
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Alocuțiunile din cadrul Sesiunii de Deschidere a Congresului au fost adresate de
președintele Congresului, prof. Nicolae Iliaș, care a salutat participanții în numele
Comitetului Ştiinţific Internaţional şi al Comitetului de Organizare, după care au
adresat cuvinte de salut următoarele personalități științifice:conf.univ.dr.ing. Marius
Marcu, rectorul Universităţii Petroșani, dr.ing.Tiberiu Iacob Ridzi, primarul
Municipiului Petroşani, prof.univ.dr. Sanda Bădulescu reprezentantul Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, dr.ing. Alexandru Pătruţi, consilier CNR-CME,
dr.ing. Sasho Jovchevski din Macedonia, preşedintele ediţiei a V-a Congresului
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Președintele Congresului Balkanmine 2015 a fost prof.dr.ing. Nicolae Iliaș, în
calitate de membru al Comitetului Ştiinţific Internaţional.
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Balkanmine, dr. ing. Tzolo Voutov, preşedintele Societăţii Balcanice de Mine şi
Metalurgie, preşedintele societăţii GEOTECHMIN din Bulgaria.
În şedinţa plenară a Congresului s-au prezentat lucrările:
─ „Energia pe cărbune în context naţional şi european″, autor dr.ing. Laurenţiu
Ciurel – director general CE Oltenia, extrem de documentată şi argumentată
pledoarie pentru menţinerea sectorului minier de producere a cărbunelui ca materie
primă energetică;
─ „Reglementări naţionale privind activităţile de intervenţie şi salvare în mediu toxic/
exploziv / inflamabil″, autor dr.ing George Artur Găman, care a evidențiat
caracterul de noutate în abordarea activităţii Institutului Naţional pe care îl conduce;
─ „Modernizarea echipamentelor şi tehnologiilor de lucru – cerinţă majoră a
mineritului contemporan″, autor prof.univ.dr.ing. Dumitru Fodor, membru al
Academiei Tehnice Române, care a prezentat, de asemenea și cuvântul de salut al
Acad. Prof.dr. Dorel Zugrăvescu, vicepreşedintele secţiei Ingineria Petrolului,
Minelor şi Geonomiei a Academiei.
Sesiunile tehnice ale Congresului s-au desfăşurat în două săli paralele și în
laboratorul L12 (secţiunea Tinerilor cercetători). Lucrările, ale căror rezumate au
fost publicate deja într-o broşură, urmează să fie publicate în reviste de specialitate.
Participarea la Congres poate fi sintetizată astfel: număr total de participanţi: 212.
Număr de participanţi din străinătate: 30, Albania (8), Bosnia – Herţegovina (2),
Bulgaria (15), Kosovo (1), Macedonia (4), România (182). Au mai fost înscrise şi
prezentate lucrări ale unor autori din Egipt, Iran, Franţa şi Rusia. Număr total de
lucrări: 105, susţinute în 13 secţiuni.
Principalul mesaj adresat participanților: necesitatea menţinerii sectorului
minier de extragere a cărbunelui în vederea producerii energiei electrice, ca factor de
stabilitate şi siguranţă în raport cu alte modalităţi de producere a acesteia din surse
regenerabile.
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Organizată de SSICPE, CNR-CME şi ICPE, cea de a X-a ediție a Conferinței SWIC s-a
axat pe analiza problemelor privind dezvoltarea surselor regenerabile de energie,
creşterea aportului acestora la acoperirea necesarului de energie, necesitatea
intensificării eforturilor pentru creşterea eficienţei în utilizarea energiei electrice. De
asemenea, conferinţa a oferit oportunităţi de realizare de noi parteneriate pentru
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1-3 Octombrie, 2015: Conferinţa internaţională SWIC (Solar and
Wind International Conference) 2015
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„Orizont 2020” şi un mediu favorabil pentru începerea de noi proiecte. Au participat
reprezentanţi ai unor întreprinderi din domeniu cu soluţii inovatoare şi noi tehnologii,
cercetători din importante institute din Europa, membri ai mediului academic,
reprezentanţi ai unor organizaţii de finanţare şi bănci.
Principalele domenii abordate au fost:
A. Sisteme şi tehnologii energetice curate: tehnologii solar-electrice şi solartermice; tehnologii în domeniile eolian, micro-hidro, sisteme hibride; energie
geotermală şi stocare în hidrogen; bioenergie şi reciclarea deşeurilor.
B. Eficienţă energetică: clădiri şi procese industriale; încălzire şi răcire; sisteme de
stocare; servicii, produse, sisteme.
C. Piaţă, Economie şi Educaţie: strategii, finantare şi dezvoltarea pieţei; educaţie,
cercetare şi dezvoltare.
La eveniment au participat un număr de circa 200 persoane, reprezentanţi de marcă
ai industriei şi mediului bancar CARANDA, NEXTEBANK, ELECTRO-TOTAL,
RONEXPRIM, SIF MUNTENIA, ICME ECAB, LOHUIS, ROMCAB, FAMA PROD, ROENER
ENERGY PRO, MELPREST, ELKA, RELCOM, TATI GRUP, care au oferit şi o generoasă
sponsorizare, iar la expoziţia în aer liber, organizată în Parcul Solar ICPE, au
participat circa 1000 de persoane.
Sesiunile tehnice au abordat subiecte privind sisteme şi tehnologii energetice curate
de actualitate, eficienţă
energetică
pentru
instalaţii sau clădiri,
cȃt
şi
aspecte
relevante de piaţă,
economie şi educaţie.
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SWIC 2015 a fost cea mai importantă manifestare inginerească, economică şi
expoziţională a anului în domeniul surselor regenerabile de energiei şi a eficienţei
energetice, care a vizat dezvoltarea continuă în acord cu programul european privind
schimbările climatice instituit în anul 2000. În concordanţă cu tendinţele actuale în
vederea atingerii obiectivelor 20-20-20 până în 2020, eficiența energetică şi
limitarea poluării mediului ambiant au un rol principal, reducerea energiei utilizate
necesitând combinarea managementului energiei şi implementarea surselor
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Prezentările din cadrul
sesiunilor
de
comunicări
au
evidenţiat o serie de
puncte
sensibile,
printre care: limitarea
resurselor
de
combustibil
fosil,
restricţii severe privind reducerea gradului de poluare, susţinerea dezvoltării durabile
a tehnologiei, îmbunătăţirea eficienţei energetice, măsuri de reducere a emisiilor,
necesitatea formării de specialişti locali accentuată prin lipsa personalului specializat
din cadrul autorităţilor locale, sensibilitate la nivel competiţional între furnizorii de
energie si principalele surse de date energetice, dezvoltarea de reţele de tip smartgrid cu integrare RES. De asemenea, s-au propus soluţii pentru limitarea
perturbaţiilor pe care sursele regenerabile volatile le pot induce în sistemul public de
energie şi a fost subliniată colaborarea cu specialiştii arhitecţi pentru realizarea unor
construcţii ecologice cu eficienţă ridicată care să încorporeze surse fotoelectrice de
puteri reduse în mediul urban. A fost subliniat și rolul şcolii pentru pregătirea
viitorilor specialişti în domeniul promovării surselor regenerabile şi a eficienţei
energetice.
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regenerabile de energie odată cu reducerea emisiilor de CO2. Toate aceste
deziderate, oferă soluţii pentru o viitoare dezvoltare sustenabilă a societăţii. O
creşterea în continuare a eficienței energetice este menționată în Directiva
Europeană pentru Eficiență Energetică 2012/27/EU din 4 decembrie 2012.
Mesajul general al conferinţei: „Concentrare pe ACȚIUNE”/„Focus on
ACTION”.
Expoziția Solar Parc ICPE s-a bucurat de mare succes, iar exponatele prezentate au
fost la cel mai înalt nivel tehnic și de originalitate

21-22 octombrie 2015: prima ediție a Conferinței "Smart Cities of
Romania"
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Prima ediție a conferinței "Smart Cities of Romania" a inregistrat o audiență record
de peste 500 de participanți și a reunit reprezentanți din partea Administrației
Prezidențiale, Guvernului, administrației publice centrale și locale, ai organizațiilor cu
rol în reglementarea domeniilor conexe conceptului și ai mediului privat și
universitar.
Printre vorbitorii din cadrul celor patru sesiuni tematice ale primei zile a
evenimentului găzduit de Universitatea Politehnica București s-au numaăat
viceprimarul Capitalei, dl. Dan Darabont, prefectul Municipiului București, dl. Paul
Nicolae Petrovan, oficiali din următoarele entități: Ministerul Transporturilor,
Ministerul Energiei, Comisia pentru Industrii și Servicii din Camera Deputatilor,
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Conferința "Smart Cities
of Romania" a fost
organizată de CNR-CME,
ITS Romania, ARTS si
ITS
Events
Management,
sub
patronajul
Primariei
Municipiului
București,
al
Ministerului
Transporturilor
și
al
Universitatii Politehnica
Bucuresti
și
a
reprezentat
prima
abordare coerenta a
problematicii
orașelor
inteligente la nivel local,
oferind în același timp
soluții practice pentru
viitorul
orașelor
din
România.
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Asociația de Standardizare din România, Comitetul Economic și Social European,
Ordinul Arhitecților, Asociația Auditorilor Energetici etc. Acestora li s-au alăturat, dea lungul celor cinci sesiuni tematice din cea de a doua zi a conferintei, dl.
Constantin Dudu Ionescu, consilier de stat, reprezentant al Administrației
Prezidențiale, dl. Sorin Encutescu, secretar de stat în Ministerul Economiei,
Comerțului și Turismului, dl. Bebe Viorel Ionica, secretar de stat in Ministerul
pentru Societatea Informațională, dl. Radu Puchiu, secretar de stat, reprezentant al
Guvernului, si dl. Mihnea Costoiu, rectorul UPB.
Principalele teme abordate în cadrul evenimentului au subliniat necesitatea
dezvoltarii strategiilor Smart City în orașele din România prin parteneriate de tip
public-privat, nevoia abordării unitare a problematicii orașelor inteligente și a
conformității cu standardele si cerințele existente la nivelul UE și adoptarea de soluții
care să răspunda cerințelor reale ale cetățenilor, precum și nivelul de accesibilitate al
instrumentelor de finanțare.
"Sper
ca
administrația
publică din România, nu
numai din București, să
conștientizeze importanța
conceptului «Smart City»
pentru
evoluția
sa
ulterioară.
Administrația
publică
este
însă
un
beneficiar și, de aceea,
initiațiva
aparține
organizațiilor
private
implicate în promovarea
soluțiilor dedicate orașelor
inteligente și initiațivelor
cetățenești coagulate în
jurul unor interese bine
definite. Conferința «Smart
City of Romania» are meritul de a consolida dialogul dintre administratia publica si
mediul de afaceri, care reprezintă forța motrice în această relație", a precizat
viceprimarul Dan Darabont in deschiderea evenimentului.
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Vorbitorii au evidențiat avantajul adoptării și utilizării unor soluții validate și
confirmate prin proiecte implementate la nivel internațional și local, care pot fi
replicate prin adaptarea la condițiile și nevoile fiecărei comunități urbane în parte.
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Concluziile vorbitorilor au evidențiat o serie de aspecte critice în abordarea
problematicii „Smart City" la nivel local:
─ Reprezentanții guvernamentali
și cei ai administrației centrale au dezbatut
problema orașelor inteligente din perspectiva necesității unei viziuni și strategii
naționale,
─ Reprezentanții administrației publice locale, ai autorităților de reglementare și ai
asociațiilor și organizațiilor profesionale au exemplificat concret diferența dintre
oportunitate și necesitate, subliniind necesitatea demarării proiectelor Smart City
prin identificarea nevoilor reale ale comunității și analiza rentabilității investiției.
─ Răspunsurile practice la provocările actuale ale orașelor din România au fost
oferite de către ZTE (partener principal), Huawei (partener tehnologic), NEC,
Orange, Telekom, Cisco, IBM, Siemens, Ericsson, UTI, Luxten, Bosch, Teamnet,
RASIROM, Lantec, Rittal, Mtech și Vodafone.
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11-12 noiembrie 2015: Romania Gas Conference 2015
Cea de-a VII-a ediţie a Conferinţei de Gaze din România, sub motto-ul: „Defining
Onshore and Offshore Technology for the Oil and Gas Industry”, a fost organizată la
JW Marriott Bucharest Grand Hotel, de către Petroleum Club of România şi Industry
Media Vector, în coorganizare cu CNR-CME, în parteneriat cu IMD, ROMGAZ,
SIEMENS, COMOTI, BUREAU VERITAS, HOERBINGER, HASEL, MPCA attorneys at law
şi AOC, având ca parteneri oficiali tradiţionali Universitatea Petrol-Gaze (UPG) din
Ploieşti, Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR), Asociaţia Contractorilor
de Foraj din România (ACFR) şi Business France. La conferinţă au participat
reprezentanți ai ambasadelor Austriei, Rusiei, Canadei, Franţei, Serbiei, Moldovei și
Olandei, precum și participanţi din China, Polonia, Austria, Turcia şi Cehia.
De asemenea, au fostt orgnizate standuri de prezentare de către societăţile IMD,
ROMGAZ, SIEMENS, HOERBINGER, ROXTEC, MAN AND MACHINE, BRADY ŞI
LUBERS.

În cadrul sesiunii de deschidere, moderată de dl. Andrew Costin – preşedintele
PCoR, au luat cuvântul personalităţi şi oficialităţi din instituții reprezentative la nivel
naţional din industria de petrol şi gaze: dl. Mihai Albulescu - secretar de stat la
Ministerul Energiei, dl. Iulian Iancu - presedinte CNR-CME, şi preşedinte al Comisiei
pentru Industrie şi Servicii din Camera
Deputaţilor, dl. Maricel Popa – secretar de
stat la Ministerul Economiei, dl. Sorin Gal vicepreşedinte
al
ANRM,
dl.
Mihai
Râmniceanu – director general ANRE, dl.
Rodin Traicu - membru al Comisiei pentru
Industrie şi Servicii a Camerei Deputaţilor şi dl.
Niculaie Napoleon Antonescu – rector
onorific al UPG Ploieşti.
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ale procesului de comprimare a gazelor pentru transportul şi înmagazinarea
acestora, perspective privind implicarea şi dezvoltarea unor investiţii / afaceri în
acest sector în România, protecţia mediului în industria de petrol şi gaze s.a. În
cadrul sesiunii au fost prezentate lucrările: „Reciprocating compression applications”
(dl. Tomasz Rynkowski – SIEMENS), „Responsible enhancement of gas
production”, (dl. Jonathan Abbott – SCHLUMBERGER), „Stories from the front line,
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Sesiunea I, „Operaţii de foraj, completare,
producţie şi tehnice” , moderată de dl. Niculae
Napoleon Antonescu, a abordat probleme
privind producţia de gaze, aplicaţii
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an overseas SME perspective on developing gas business in Romania (dl.Andy
Morrison – ZETA PETROLEUM) şi „The issue of environmental protection in oil and
gas derricks” (dl. Valentin Tudorache – UPG
Ploieşti).
Sesiuna a II-a, „Coroziune şi protecţia
împotriva coroziunii pentru conducte, sisteme
de conducte şi rezervoare” moderată de dl.
Horia Enciu, manager general al IMD, a
abordat
probleme/
aspecte
teoretice,
experimentale şi practice, privind coroziunea şi
protecţia anticorozivă a conductelor pentru
colectarea, transportul şi distribuţia gazelor
naturale, precum şi a sistemlor de conducte, a
instalaţiilor utilizate și a rezervoarelor de
stocare a acestora. În cadrul sesiunii, au fost
prezentate cinci lucrări de către domnii Manuel
Muller – SALZGITTER MANNESMANN LINE PIPE
(„Advanced multilayer coating solutions pipeline
laying”), Marc Rausch CANUSA –CPS („Factory grade 3LPE and 3LPP field joint
specification development”), Przemyslaw Wiackiewicz –ATAGOR („Active and passive
corrosion protection for pipelines – solutions, examples, ways to maximize protection
– combination of passive and active methods”), Benjamin Chapman – NOV WELL –
BORE TECHNOLOGIES („Marginal asset recovery using the Zap-Lok flowline
connection method” şi Liviu Ancas – TRANSGAZ („Right of way – Buried metallic
pipelines HV power lines. Mitigation technologies”).
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Sesiunea a IV-a, „Noi scheme de redevenţe pentru proiectele de upstream din
România şi Marea Neagră”, a fost moderată de dl. Costin Neagu – director executiv
al PCR şi a abordat probleme privind perspectivele de explorare şi exploatare a
gazelor naturale din zăcămintele onshore şi offshore, inclusiv perspectivele de
creştere a cantităţilor extrase, organizarea, funcţionarea şi coordonarea firmelor/
companiilor de petrol şi gaze în cadrul Asociaţiei Patronale ROPEPCA, noi scheme/
propuneri privind redevenţele, modificările privind fiscalitatea inclusiv noile
oportunităţi şi amenințări pentru industria de petrol şi gaze s.a. În cadrul sesiunii, au
fost prezentate patru lucrări de către domnii: Valentin Mircea Sandu – ROMGAZ
S.A („Key drivers în natural gas exploration and production for the Romanian
national gas company – ROMGAZ”), Athur Stratan – ROPEPCA („The new royalties
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Sesiunea a III-a, „Livrând/ realizând procese eficiente prin inovare şi creaţii
valoroase – tehnologii moderne şi utilaje pentru sectorul de gaze”, a fost moderată
de dl. Niculae Napoleon Antonescu şi a abordat probleme privind soluţiile de
utilizare a compresoarelor şi/sau staţiilor de compresoare realizate pentru anumite
cazuri/ situaţii concrete pentru transportul gazelor naturale. De asemenea, au fost
analizate probleme privind echipamentele de siguranţă, automatizare şi control
pentru gaze naturale, inclusiv în medii cu pericol de explozie, managementul
ciclurilor de viaţă (duratelor de exploatare) a utilajelor şi instalaţiilor din industria de
petrol şi gaze; producerea şi utilizarea biogazului şi biocombustibilului în România,
s.a. În cadrul sesiunii, au fost prezentate cinci lucrări de către domnii Gheorghe
Fetea – INCDT – COMOTI („Dedicated solution for natural gas market”), Claudiu
Gavrilă – BUREAU VERITAS România („FEM +” Services Presentation), Mircea
Popescu – HASEL INVENT („Innovative automation design and engineering in the
Oil and Gas Industry”), Nicolae Sdrula - Asociaţia de Biocombustibili din România,
dna. Dna. Simina Ştefan – BIOGASINNO CLUSTER („Aspects of Producing and
utilization of Biogas and Biomethane în România”) și dna. Marijana Eijkenaar –
BLUECIELO ECM SOLUTIONS („Asset lifecycle information management in the Oil
and Gas industry”).
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scheme for Romania: the voice of the industry and the legal and tax implications”),
Bryan Jardine – WOLF THEISS ROMANIA („Black Sea upstream projects – A
Romanian perspective”) şi Dragoş Doros („Fiscal changes – new opportunities and
threats for the oil and gas industry”).

Conferinţa s-a bucurat de un succes deosebit și a prezentat o imagine obiectivă a
industriei de gaze naturale din România, în contextul geopolitic internaţional actual,
fiind benefică atât pentru participanţii şi societăţile/instituţiile care activează în acest
domeniu, cât şi pentru oficialităţi şi instituţiile specifice/legale implicate în domeniul
gazelor naturale în special şi al resurselor minerale şi energiei în general.

EVENIMENTE ȘTIINȚIFICE ORGANIZATE DE ALTE ENTITAȚI, IN
PARTENERIAT CU CNR-CME, IN ANUL 2015
▪ 19.02.2015: Thermal Energy Forum 2015, Hotel Intercontinental București

din Bucurest, organizat de ARPEE si GOVNET. CNR-CME: partener oficial
▪ 14-17.10.2015: RAILF Romcontrola 2015, Organizatori: AAIR, ROMEXPO.
CNR-CME: partener de eveniment.
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▪ 8.10. 2015: Forumul Roman de Eficienta Energetica , Hotel Intercontinental
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Organizator: The Diplomat. CNR-CME: partener strategic
▪ 22-23.04.2015: SEE Upstream Conference & Exhibition, Hotel Radisson Blu
Bucuresti, cu tema “Offshore & onshore technology in the Black Sea Region”
Organizatori: Industry Media Vector si Petroleum Club of Romania. CNR-CME:
partener oficial
▪ 23.04.2015: Forumul Roman al Operatorilor de Retea Electrica din
Romania, Hotel Intercontinental București. Organizator: GOVNET. CNR-CME:
partener oficial
▪ 12.05.2015: Romanian Energy Awards 2015, Hotel Crowne Plaza
Organizator: The Diplomat. CNR-CME: partener strategic
▪ 11.06.2015: Conferinta Națională “Biomasa, Biogaz si Cogenerare – Romania –
2015” organizata de ARPEE si GOVNET, Hotel Intercontinental Bucuresti, CNR-CME:
partener oficial
▪ 8-11.09.2015: IEAS 2015 “Smart Event in a Smart City”, Palatul
Parlamentului. Organizator: DK Events. CNR-CME: partener
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Participări ale membrilor CNR-CME la evenimente organizate de Consiliul
Mondial al Energiei și de alte organisme internaționale în anul 2015
Membrii CNR-CME au participat în anul 2015 la o serie de evenimente organizate de
Consiliul Mondial al Energiei și de alte organisme și organizații internaționale, după
cum urmează:
Conferința “On the Way to COP21 – acting efficiently against climate
change”
Data: 12 – 13 martie 2015
Locul: Paris-Franța
Componența delegației: dr.ing. Călin Vilt
Conferința „WELS Meeting”
Data: 15 - 23 iunie 2015
Locul: Manila-Filipine
Componența delegației: dr.ing. Gheorghe Balan, dr.ing.Iulian Iancu
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Adunarea Executivă a CME
Data: 26 - 3 octombrie 2015
Locul: Addis Ababa, Etiopia
Componența delegației: dr.ing. Gheorghe Balan
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PUBLICAȚII EDÍTATE DE CNR-CME ÎN ANUL 2015
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, co-organizator 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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În anul 2015 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
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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.
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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, 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

În anul 2015 a apărut primul număr al publicației bianuale
Mediu, Eficienţă, Resurse, Globalizare, editată comun
de către CNR-CME şi AGIR (Asociația generală a
Inginerilor din România).
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 – Energie,

EMERG-serie nouă 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.

Domeniul energetic, domeniu de elită al economiei românesti, cuprinde specialiști de
cea mai înaltă clasă, cu rol covârșitor în formarea și
dezvoltarea industriei și școlii energetice românești și
în creionarea viitorului
sectorului energiei din
România. Niciuna din realizarile energeticii de astăzi
nu s-ar fi realizat fără oamenii noștri minunați, a căror
viață este guvernată de rigoare, disciplină, seriozitate,
profesionalism, dedicație, modestie și echilibru.
Oameni care, indiferent de vreme și de vremuri, de
condiții, stări și probleme personale, se dăruiesc cu
pasiune muncii de energetician, uneori până la uitarea
de sine. Oameni, a caror muncă se desfășoară în
anonimat. Oameni, fără de care funcționarea
sistemului energetic național ar putea fi perturbată sau
chiar paralizată. Cartea “Seniorii energiei Dialoguri de suflet” – volumul I aduce în fața
cititorilor o pate din elita românească energeticienilor
ale căror realizări remarcabile au contribuit și
contribuie permanent la dezvoltarea industriei
energetice românești și la promovarea acesteia în țară și în străinătate. In volum
sunt prezentați
profesioniști din diferite domenii de activitate ale industriei
energetice romanesti, care au ridicat meseria de energetician la cele mai înalte
valențe senioriale, transformând-o în una din cele mai nobile meserii.
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Volumul „Seniorii Energiei - Dialoguri de suflet”
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Pornind de la premisa că persoanele intervievate sunt cunoscute de catre publicul
larg mai mult prin realizarile profesionale ale acestora, dialogurile ralizate in volum
încearca sa descopere și OMUL care se ascunde în spatele energeticianului. Mai jos
se prezintă personalitățile prezentate in volum, enumerate în ordinea datei la care
au fost realizate interviurile:
1. Ing. Hermina Albert
- ISPE
2. Prof. dr. ing. Aurelu Leca
- UPB
3. Acad. Gleb Drăgan
- UPB
4. Acad. Marius Peculea
-Uzina „G” – Râmnicu Vâlcea
5. Ing. Iuliu Blechtal
- DEN
6. Dr. ing Gheorghe Buliga
- SIPG
7. Ing. Octavian Lohan & Marian Cernat
- Transelectrica/ANRE
8. Prof. dr. ing. Nicolae Iliaș
- UT Petrosani
9. Prof. dr. ing Eugen Potolea
- UPB
10. Prof.dr.ing. Virgil Mușatescu
- APER
11. Prof.dr.ing Niculae Napoleon Antonescu
- UPG Ploiesti
12. Prof.dr. ing. Constantin Isbășoiu
- UPB
13. Prof.dr.ing. Florin Teodor Tănăsescu
- ICPE
14. Prof.dr.ing. Miron Goia
- ICEMENERG
15. Dr.ing. Gheorghe Radu
- Romgaz
16. Dr.ing. Iulian Iancu
- Parlamentul României
17. Prof. dr. ing. Ion Ganea
- AGIR
18. Dr. ing. Anca Popescu
- ISPE
19. Dr. ing. Daniela Scripcariu
- Tractebel Engineering
20. Ing.Niculae Niculescu
- ISPE
21. Dr. ing. Ion Potârniche
- ICPE ACTEL
22. Dr. ing. Mariana Gheorghe
- OMV Petrom
23. Dr. ing. Constantin Moloveanu
- Nova Industrial
24. Gheorghe Marcu
- CHE Moroeni
25. Dr. ing. Stelian Iuliu Gal
- CRE
26. Prof. dr. ing. Nicolae Mogoreanu
- UT Chisinau – R. Moldova
27. Ing. Artemiu Vanca
-CET Turceni, Rovinari, Ișalnița
28. Ing. Dragoș Gabor
- CNE Cernavodă
29. Ing. Ion Merfu
- Transelectrica
30. Dr.ing Gheorghe Bălan
- CNR-CME
31. Dr. ing. Jean Constantinescu (In Memoriam)
- Transelectrica
32. Dr.ing. Călin Mihăileanu (In Memoriam)
- ICEMENERG
La lansarea cărții, care a avut loc la sediul CNR-CME, în ziua de 15 octombrie 2015,
au participat o parte dintre personalitățile intervievate, colaboratori, parteneri și
prieteni ai CNR-CME și ai autoarei.
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Stimată doamnă Elena Ratcu, vă transmit sincere felicitări pentru „scoaterea la lumină” a
fragmentelor din istoria energeticii românești, prin realizarea schițelor biografice ale unor
energeticieni de elită din România și din Republica Moldova. Am citit cu mare plăcere
interviurile dumneavoastră, ale căror întrebări sunt formulate astfel, încât abia aștepți să
citeşti răspunsurile. Din excelenta dumneavoastră carte, ce reprezintă o culegere a „
…lecţiilor de viaţă…”, cu siguranţă pot fi trase mai multe concluzii. Una dintre aceste concluzii
m-a determinat să mă întreb ce înseamnă
experienţa vieţii? La această întrebare aș
răspunde astfel: experiența vieții reprezintă cel mai scump produs al omului, obținut din
fărâme ce se adună zi de zi, împreună cu forma, calitatea şi efectele importante pentru
societate ale acestui produs. Toate acestea se evidenţiază şi se materializează numai prin
eforturi susținute pe parcursul întregii vieți, chiar dacă aceste eforturi sunt uneori mai
reușite, iar alteori mai puțin reușite. Costul acestui produs o reprezintă o viaţă: nici mai
mult, dar nici mai puțin ... Produsul acesta nu poate fi apreciat prin unităţi de măsură şi
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Câteva aprecieri la lansarea acestui volum:
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aceasta îl face cu atât mai valoros. De multe ori m-am convins în viață că istoria adevărată se
cunoaşte din astfel de scrieri fără alt interes în afară de ... pasionala dezinteresare, fără
angajamente, fără încercări de a se îndreptăţi sau de a îndreptăţi. Cartea dumneavoastră,
«Seniorii Energiei – Dialoguri de suflet» , pentru care nu pot găsi cuvinte de laudă, reprezintă
un capitol important în istoria ingineriei româneşti. Vă mulţumesc mult pentru onoarea de a
mă fi inclus în echipa de personalităţi notorii, bine cunoscute şi înalt apreciate, nu doar în
Romania, ci și în străinătate. M-am bucurat mult când am aflat că va urma şi volumul doi din
cel puțin două motive: Lista personalităţilor energeticii românești care merită a fi menționate
este mult mai mare decât poate cuprinde un volum de
carte. Talentul, măiestria şi iscusinţa dumneavoastră,
care se combină atât de frumos cu cunoaşterea
subiectelor, trebuie utilizate la maximum. Vă
mulţumesc,
mă
închin
în
faţa
talentului
dumneavoastră şi vă doresc noi realizări!” (Prof. Dr.
Nicolae Mogoreanu,
Universitatea Tehnică a R.
Moldova).

„Istoria energeticii românești trăită pe viu și
povestită de personalitățile intervievate reprezintă o
carte deschisă cu adevărate lecții de viață pentru
tânăra generație de astăzi și potențialii lideri
energeticieni de mâine, sunt cuvintele tale, dragă
Elena Ratcu, spuse cu ocazia lansării cărții tale
«Seniorii
energiei.
Dialoguri
de
suflet».
La
evenimentul plin de lumină și emoție au participat
mulți dintre seniorii energiei intervievați de tine,
oferind audienței momente de înaltă trăire. Tu, dragă
Ella, ai confirmat că ești, în primul rând, un OM
FRUMOS și de aceea te admir și te stimez foarte mult.
Ai dovedit încă odată că ești un comunicator
remarcabil cum puțini reușesc, deși își doresc să fie.
Te felicit pentru interviurile valoroase pe care ni le oferi
în cartea ta! Aștept cu interes următoarele dialoguri de
suflet…”.(Cristina Trefaș, director InvesTenergy).
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„Ella dragă, te felcit încă o dată şi din toată inima pentru iniţiativa ta de a realiza și de a lansa
cartea «Seniorii Energiei – Dialoguri de suflet”. A fost extraordinar că ai reuşit să strângi
atât de mulţi oameni la acest eveniment de suflet. Aștept să mă inviți și la alte evenimente
frumoase, așa cum numai tu știi să le organizezi” (ec. Maria Ionescu, director economic
Transelectrica).
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„Draga mea Ella, cred că ai împlinit voia lui Dumnezeu cu această carte. De aceea, sunt
sigură că, mai întâi se bucură El, apoi și noi ceilalți, cărora de fapt ai vrut să ni te adresezi. Mă
bucur nespus pentru apariția volumului „Seniorii Energiei – Dialoguri de suflet”, pentru
esența și mesajele lui. Valoarea sa este mai mult decat suma tuturor valorilor individuale pe
care le cuprinde. Pentru unele personalități, poate au fost ultimele cuvinte - un testament.
Pentru cei care sunt în viață - o promisiune. Pentru noi toți - sufletul românesc, pasional,
indrăzneț, generos, riguros, responsabil, adesea modest, patriot, prețuitor al moștenirii
culturale, profesionist, perfecționist, altruist, visător până la vizionar și chiar bun
creștin. Volumul poate fi și trebuie apreciat și ca o mini-enciclopedie a personalităților din
energetica românească (pentru că încă mai ai de unde alege pentru volumul următor), un fel
de arbore genealogic sădit, răsărit și crescut prin relațiile dascăl-discipol, care pot garanta
viitorului românesc noi ramuri, o dorită pleiadă de noi specialiști. O orgă sau o orchestră nu
ar putea atinge perfecțiunea dacă nu ar exista organistul sau dirijorul, iar tu ai îndeplinit cu
măiestrie aceste roluri prin delicatețea și clarviziunea cu care ai pătruns în sufletul și
amintirile personajelor, împreună cu care ai traversat tunelul timpului, pentru a smulge
lumina trecutului pentru prezent și mai ales pentru viitor. Pentru că lumina niciodată nu se
poate ascunde, «Seniorii energiei» își vor găsi locul cel mai potrivit în sufletul neamului, de
unde vor putea cel mai bine să lucreze pentru un viitor pe care îl dorim, toți, mai bun”.(ing.
Cornelia Popescu, ICPE-ACTEL)
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Volumul „Surse regenerabile de energie electrică în sistemul
electroenergetic ”

Volumul, al cărui autori sunt prof. dr. Nicolae
Golovanov, UPB (Consilier CNR-CME), ing.
Hermina Albert (consilier ISPE), dr.ing. Stefan
Gheorghe (director Energobit) și prof.dr.
Nicolae Mogoreanu (Universitatea Tehnică de
la Chișinău), publicat de
Editura AGIR,
reprezintă
o
contribuție
importantă
la
cunoașterea problemelor legate de producția de
energie electrică din surse regenerabile și
conectarea la sistem a acestor unități de
productie.
„Cartea prezintă aspecte generale privind sursele
regenerabile de energie electrica si mediul ambiant,
reglementări în domeniu la nivel European și
funcționarea surselor regenerabile împreună cu
sursele clasice, precum și probleme legate de
producerea energiei electrice din sursele regenerabile:
eoliene, solare, centrale hidroelectrice cu puteri mici,
Pi < 10KW, biomasa, energia valurilor și centralele
geotermale. In toate cazurile sunt descrise principiile de transformare a energiei din
resurse regenerabile în energie electric și se prezintă
principalele tipuri de instalatii utilizate, problemele
legate de conectarea la rețea și funcționarea acestor
instalații. In partea finală a volumului sunt descrise
aspecte
legate
de
managementul
surselor
regenerablie în sistemul electroenergetic cu referire
la
finanțarea,
dezvoltarea
și
implementarea
proiectelor, dar și la problema extrem de importantă
a prognozei producției acestor centrale.
Autorii au acordat o atenție deosebită centralelor
eoliene și fotovoltaice care au o producție variabilă
în limite foarte mari în cursul unei zile; sunt descrise
în acest caz influențele asupra rețelei și a calității
energiei și unele probleme speciale cum ar fi
protecția instalațiilor eoliene contra loviturilor de
trăsnet, perturbațiile acustice și vizuale generate de
acestea.
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Lucrarea este una de referință destinată specialistilor
din domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile și a celor din rețelele
electrice la care acestea sunt racordate; este utilă de asemenea studenților și
masteranzilor în domeniu, dar și altor specialisti dornici de a pătrunde în tainele
producerii energiei electrice din surse regenerabile” (dr.ing. Ion Lungu, președinte
AFER).

Raport Anual CNR-CME



2015

Volumul „Consemnări din notele lui Nicolae Petrescu-Comnen și alte
adnotări istorice”

Volumul, coordonat de către ing. Victor Vernescu,
consilier CNR-CME, atenționează asupra importanței
cunoașterii trecutului istoric al țării și prezintă întrun stil propriu, notele lui Nicolae PetrescuComnen
(24.08.188108.12.1958).
Jurist,
diplomat, profesor, publicist și om politic român,
ministrul afacerilor străine în anul 1938, Nicolae
Petrescu-Comnen a fost ales deputat în primul
parlament al României Mari, iar la sfatul lui Ion I.C.
Bratianu a intrat in diplomație. A fost trimis
extraordinar și ministru plenipotențiar al României
la Berna (1923 - 1928), la Berlin (1928 - 1930), la
Vatican (1930 - 1932) și din nou la Berlin (1932 1938). In anul 1938, a fost chemat în țară și numit
subsecretar de Stat la Ministerul Afacerilor Străine
(17.02. - 30.03.1938) și ministru de externe
(30.03. - 20.12.1938), în cel de-al doilea guvern
prezidat de patriarhul Miron Cristea, după care a
fost trimis cu misiuni diplomatice la Vatican, in
perioada 1938 - 1940. Dupa ce generalul Ion
Antonescu a preluat conducerea statului, Nicolae
Petrescu-Comnen a fost disponibilizat și pensionat.
S-a stabilit la Florența – Italia, unde s-a dedicat
publicisticii, scriind lucrări de drept, istorie si
memorialistică. A publicat, de asemenea, o serie
de articole în presa elvețiană și franceză în care a
descris efortul și sacrificiile făcute de români
pentru susținerea frontului alături de Antanta.

PUBLICATII EDITATE DE CONSILIUL MONDIAL AL ENERGIEI
ÎN 2015
Una din preocupările constante ale CNR-CME este promovarea
publicațiilor editate de către Consiliul Mondial al
Energiei, atât în cadrul evenimentelor realizare de
CNR-CME, cât și pe platformele sale de
comunicare: Site, Facebook etc. În anul 2015,
Consiliul Mondial al Energiei a publicat următoarele
lucrări, studii și rapoarte:

a

„Energy is among the top strategic issues shaping
the global agenda in 2015. The uncertainty and
impact of energy and commodity price volatility has
now established itself as the number-one issue for
energy leaders worldwide. Emerging risks and the
resulting need to redefine energy infrastructure
resilience, changing market designs, evolving
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2015 World Energy Issues Monitor Energy price volatility: the new normal
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business models and shifting geopolitical conditions, result in a new energy
landscape in a context of high uncertainty. The 2015 World Energy Issues
Monitor helps to define the world energy agenda and its evolution over time. It
provides a high-level perception of what constitute issues of critical uncertainty, in
contrast to those that require immediate action or act as a developing signal for the
future. As such, it has developed into an essential tool in understanding the complex
and uncertain environment within which energy leaders must operate and a tool
through which decision makers can challenge their own assumptions on the key
drivers within the energy landscape. The 2015 edition is the culmination of a sixmonth study capturing the views of over 1,000 energy leaders including ministers,
chief executives and the heads of the WEC’s national member committees covering
nearly 80 countries. The report, which highlights strong regional variations, looks at
the global energy agenda and analyses the trends and outlook in six world regions
and over 25 countries”.

World Energy Trilemma 2015: Priority actions on climate change and
how to balance the trilemma
„To assist policymakers as they set climate and development goals and design
policies in international and domestic forums, the World Energy Council, in
partnership with global management consultancy Oliver
Wyman has published the 2015 “World Energy
Trilemma report: Priority actions on climate
change and how to balance the trilemma”.
Workshops across all the Council’s regions and
interviews with energy leaders from both the public
and private sectors lead to one overarching message:
the energy sector is ready for an ambitious climate
agreement and calls for an international framework
with a single measurable target for GHG emissions
that enables fair competition and sets a clear
pathway towards low-carbon energy systems.
Regional and national differences and priorities call
for different solutions, but all agree that the level of
uncertainty created by the continued lack of an
international climate framework is not acceptable. The
energy sector points to five priority action areas to
support the implementation of an effective framework
and ensure climate and development goals can be achieved. The 2015 report builds
on the previously developed dialogue among energy leaders discussing what is
needed to succeed in overcoming the energy trilemma – the triple challenge of
finding solutions that simultaneously address the three
key aspects of energy security for economic growth,
energy equity for social stability, and environmental
sustainability”.
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„Global trade in environmental goods is estimated to
be around US$1 trillion annually, and growing quickly.
As countries struggle to deliver energy systems that
are secure, affordable and environmentally sensitive,
eliminating tariff barriers to environmental goods
proves to be an essential tool to achieving all three
goals.
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WEC Rules of Trade and Investment:
Catalysing the low-carbon economy
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In this timely paper, the World Energy Council, within its Rules of Trade &
investment programme, continues its work in promoting more international
cooperation in the energy sector. Building on previous work, the Council proposes an
extensive list of goods for inclusion under an Environmental Goods Agreement to
support the WTO negotiations. The goods the Council recommends for inclusion are
of greatest importance to balancing what the organisation refers to as the ‘energy
trilemma’, a policy framework grounded in three critical elements that involve
energy that is (1) secure; (2) affordable; and (3) environmentally sensitive”.

World Energy Resources-Charting the Upsurge in Hydropower
Development 2015
„The hydropower sector is set to double in potential to
2,000GW capacity by 2050. It has enjoyed healthy
growth in capacity worldwide over the last decade as
stakeholders continue to value the potential of
hydropower development to help meet growing energy
demand. Hydropower’s stock is also set to rise thanks
to the multiple roles hydro projects can fulfil,
particularly
in
climate change
mitigation
and
adaptation. However, there remain a number of
challenges where the potential effects of new
developments on local environments and communities”.

World Energy Resources Report 2015: Charting
the Upsurge in Hydropower Development is a
critical and expansive review of the current state and
trends within the hydropower sector, examining the sector’s development from
technological, economic and socio-political perspectives. The report highlights the
key opportunities for further growth in the sector, along with the major challenges it
must overcome in realising its future potential. The study will feed into the
upcoming World Energy Resources and the World Energy Scenarios, two of the
World Energy Council flagship publications. It is aimed at assisting key decision
makers ensure hydropower development is managed in the most sustainable manner
possible„.
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„The Energy Trilemma Index”, produced in partnership with global management
consultancy Oliver Wyman, along with the Global Risk Centre of its parent Marsh &
McLennan Companies is a comparative ranking of 130 countries, benchmarking the
sustainability of energy systems and awarding countries with a balance score,
highlighting how well countries manage the trade-offs between the three trilemma
goals. Together with its companion, the Worls Energy Trilemma report, the Index
proves an effective tool to assist policymakers as they set climate and development
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2015 Energy Trilemma Index: Benchmarking the sustainability of
national energy systems
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goals, businesses as they set their medium and long-term strategies and investors.
The Index also includes a ‘watch list’,
highlighting countries that are expected to
display significant changes in trilemma
performance over the next few years, in light
of recent policy changes, unscheduled
incidents or undealt with structural issues. In
2015, South Africa and the US join
Germany, Italy, Japan and the UK on
negative watch, whilst the Philippines and
Serbia are put on positive watch, alongside
Mexico and the United Arab Emirates.
Now in its fifth edition, the 2015 Index
shows signs of progress for all dimensions of
the energy trilemma, although it remains a
struggle for most countries to develop a
balanced approach, with only two countries
out of 130 obtaining a „AAA balance score”
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N.B. Extrasele privind descrierea
publicațiilor editatre de către Consiliul
Mondial al Energiei sunt preluate de pe websiteul WEC London. Pentru detalii:
www.worldenergy.org

72

2015

Page

Raport Anual CNR-CME

Raport Anual CNR-CME

2015

DIPLOME ȘI DISTINCȚII ACORDATE
SPECIALIȘTILOR CNR-CME
„Gala Premiilor de Exelență în Energie”- The Diplomat Romanian Energy
Awards 2015
În cadrul „Galei Premiilor de Exelență în Energie Romanian Energy Awards 2015”, organizată de
Publicația the Diplomat Bucharest, care a premiat
personalități marcante din sectorul energiei și
resurselor minerale din România, domnului dr.ing.
Gheorghe Bălan, director general executiv CNRCME i-a fost conferit Premiul pentru Excelență în
Întreaga Activitate, ”Lifetime Energy Excellence
Award”.
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La cei 86 de ani ai săi, domnul Bălan este un adevărat exemplu de profesionalism,
dedicație,
disciplină,
organizare și de tinerețe.
Din anul 2000 domnul
Bălan conduce destinele
CNR-CME, în calitate de
director general executiv și
depune
toate
eforturile
pentru continua dezvoltare
și promovare a activităților
acestui Comitet în țară și în străinătate.
În anul 2015 domnul Gheorghe Bălan, care a aniversat 86 de ani de viață și 62 de
ani
de
activitate
neîntreruptă
în
sectorul
energetic
românesc ne
demonstrează
tuturor
ce
înseamnă săți faci timp să
trăiești,
să
iubești,
să
muncești, să
te dedici cu
credință
profesiei pe cre o faci. El demonstrează tuturor că nimic nu este greu de realizat
dacă ești hotărât să-ți trăiești viața, iar el s-a luptat cu viața de mic copil cu multă
tenacitate și cu demnă responsabilitate. Sub conducerea sa, CNR-CME cunoaște o
reală recunoaștere națională și internațională și noi toți trebuie să-i spunem un mare
„multumesc” pentru acest efort. Colectivul de conducere al CNR-CME îi dorește mulți
ani cu sănătate și realizări la fel de frumoase și în continuare.
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Timp de 47 de ani, domnul Gheorghe Bălan s-a
implicat activ în activitățile Comitetului Național
Român (CNR-CME) și avut o importantă contribuție
la organizarea Congresului VIII al Consiliului Mondial
al Energiei, cu tema “Îmbunătățirea utilizării energiei, cu accent pe utilizările sale
complexe”, care a avut loc la București în anul 1971.
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Love What You Do - A Lifetime in Energy
În semn de apreciere a activității neobosite a domnului Gheorghe Bălan în cadrul
sectorului energetic din România și al CNR-CME din cadrul Consiliului Mondial al
Energiei, publicația Consiliului Mondial al Energiei, WEC Inside, a publicat un
articol dedicat domnului Bălan în numărul său din august 2015, recunoscându-i
calitățile incontestabile de lider și contribuția sa
activă în
promovarea lucrărilor specialiștilor
români și a celor din regiunea Central și Est
Europeană prin organizarea cu regularitate, timp
de 26 de ani a Forumurilor Regionale de Energie
FOREN. Iată câteva spicuiri din articolul WEC
Inside:
„Dr. Gheorghe Bălan, born in 1929, is celebrating his
86th anniversary and
62 years
of continuous
professional activity in the Romanian energy sector.
Highly involved in all the activities of the World Energy
Council Romanian National Committee for 47 years, Dr.
Gheorghe Balan has been honoured with the Diplomat
‘Lifetime Energy Excellence Award” at the Gala of
Romanian Energy Awards 2015 for his commitment to
work in the energy sector.
Dr. Iulian Iancu, Chairman of the World Energy Council
Romanian Member Committee said: “Dr. Gheorghe
Balan proves to all of us what it means to have time to
live, to love, to work and to devote onself to the job one
is doing. He has shown us that nothing is too hard when you are committed. Under his
leadership, during the last 15 years of the World Energy Council Romanian National Member
Committee, it has experienced wide national and international recognition, and all of us want
to give him a big thank you”.
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When asked about the secret of his youth, Dr Balan said: “One of my secrets is that I love my
work. I have always embraced it wholeheartedly and looked for opportunities to work with
other people who also love their jobs. When you enjoy working, then work is no longer a
burden – everything becomes a pleasure, and everything gets easier. “For me, the sense of
responsibility, be it professionally or personally, has governed my entire life. It is the only
way I can show my gratitude to the people who have believed in me and entrusted me with
top executive positions. I hope I have never disappointed them.” Commenting on his lifetime
of achievements, Dr Balan said: “I am pleased and proud that the World Energy Council
Romanian National Committee is now recognised by the decision makers in the Romanian
energy industry as the most representative non-governmental energy organisation in
Romania. Our Committee includes over 240 collective members amongst whom are the major
private and state-owned companies in the Romanian energy sector, academia, R&D institutes
and over 400 leading individual members from Romania’s business and civil society.”
Dr Balan continued: “However, there are many challenges that await us. To name just a few,
there is the Regional Energy Forum – FOREN, organised every two years by our Committee
since 1992, which has become a flagship event; the implementation of the Common
Collaboration Platform, a body set up and led by the World Energy Council Romanian
Member Committee with other Romanian Energy NGOs in Romania; the continuous
development of the Romanian FEL programme; our monthly publication “Energy Messenger”
and the new biannual publication EMERG (Energy, Environment, Efficiency, Resources,
Globalisation”) which is edited together with the General Association of Romanian Engineers
(AGIR).. We are in a position to successfully face all the challenges that await us, and I am
confident that we will achieve everything we set out to do” (WEC Inside, august 2015).
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Gala Focus Energetic, „Doamne în Energie”
Prima Gală FOCUS ENERGETIC, „Doamne
în Energie” din 16 martie 2015, a acordat
Premiile de excelenţă celor mai importante
femei din sectorul energetic și celor care au
o influenţă majoră asupra acestuia, în
dorința de a răsplăti munca, priceperea, dar
şi rezultatele de excepţie ale acestora.
Personalități de marcă din cadrul sistemului
energetic au fost premiate în carul acestei
gale. Din partea CNR-CME, dna. Elena
Ratcu, managerul programului VLER și
consilier CNR-CME
a primit premiul de
excelență, „pentru promovarea tinerilor
energeticieni, VLER”.
In cadrul Galei au mai fost premiate
doamnele: Hermina Albert, prima femeie
dispecer şef al Dispeceratului Energetic
Naţional, Corina Creţu, Comisar European,
Sulfina Barbu, fost ministru al Mediului,
Mariana Gheorghe, CEO -OMV Petrom,
Carmen Neagu, preşedinte al Consiliului de
Supraveghere
Transelectrica,
Aurora
Negruţ, preşedinte CA Romgaz, Daniela
Lulache, director general Nuclearelectrica, Doina Vornicu, director CEZ România,
Nicoleta Munteanu, Euroinsol, Dana Dărăban, manager ExxonMobil Exploration
and Production România, Elisabeta Ghidiu, directorul departamentului Transgaz,
Silvia Vlăsceanu, director executiv ACUE, Elena Popescu, director general Direcţia
Generală Energie din cadrul Ministerului Energiei, Raluca Roşca, Elena
Zamfir,Valeria Bănică, CE Oltenia.Premii de excelență au primit de asemnena și
jurnalistele
din domeniul economic: Andreea Gheorghe (TVR), Alina Toma
Vereha (Bursa), Mirela Gavra (The Diplomat), Alina Oprea (Puterea), Anca
Şofran, Cristina Trefaş, Nicoleta Gherasi, Florentina Cioacă (Agerpres),
Roxana Petrescu (Ziarul Financiar), Claudia Pîrvoiu (Hotnews) şi Ioana
Ţigănescu (MediaUno).

DIPLOME ȘI MEDALII ACORDATE DE CNR-CME ENERGETICIENILOR
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La Adunarea Generală CNR-CME din 29 ianuarie 2015, domnii Iulian Iancu și
Gheorghe Bălan au acordat titlul de membru onorific unor personalități care, prin
experiența și cunoștințele dovedite, și-au câștigat un prestigiu bine meritat și
recunoscut la nivel național și internațional, iar medalia CNR-CME a fost acordată
specialiștilor și tinerilor membri al Programului VLER care în decursul anului 2015 au
acordat sprijin la creșterea prestigiului CNR-CME în țară și în străinătate.
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Conform tradiției, la fiecare Adunare Generală anuală a CNR-CME se acordă titlul de
Membru Onorific al Asociației CNR-CME, Brevetul și Medalia CNR-CME.
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□ Medalia Jubiliară CNR-CME“90 de ani de brand energetic romanesc” a fost
acordată următoarelor personalităţi, care au contribuit la prestigiul şi autoritatea de
care se bucură astăzi CNR – CME în ţară şi străinătate (în ordine alfabetică):
Nume
Comănescu
Duţu
Eremia
Ganea
Niculescu
Vaida

Prenume
Gabriel
Gheorghe
Mircea
Ioan
Niculae
Victor

Companie
GSP
ANRM
UPB
AGIR
ISPE
Fost Preşedinte CNR – CME

□ Titlulul de membru onorific al asociatiei CNR-CME a fost acordat urmatoarelor
personalitati, care prin experiența si cunoștintele demonstrate și-au câștigat un
prestigiu bine meritat si recunoastere de specialisti energeticieni (în ordine
alfabetică):
Nume
Căpraru
Hajdinjak
Ionescu
Mircea
Mogoreanu
Pătruți
Pentiuc
Racicovschi

Prenume
Constantin
Frank
Victor
Ion
Nicolae
Alexandru
Radu
Virgil

Companie
SIPG
E.ON Romania
OPCOM
Universitatea din Craiova
Universitatea Tehnică, Republica Moldova
ROMAQUA GRUP
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
ICPE SA

Prenume
Oana
George Costin

Companie
VLER, UPB
VLER, ROMELECTRO

Durău

Luminiţa

VLER, CNR – CME

Popescu

George

VLER, ICSITPML

Sava

Gabriela

VLER, UPB

Vatu

Ramona

VLER, UPB

Albu

Luciana

ROMELECTRO

Antonie

Florina

ANRM

Avram

Lazăr

UPG Ploieşti

Costache

George Cătălin

Siemens Romania

Costin

Andrew

Petroleum Club of Romania

Gheorghiţoiu

Mihai

UPG Ploieşti

Ignat

Gabriel

ELCEN Bucureşti

Iordache

Catalin

AXPO ENERGY ROMANIA

Mihăilescu

Daniel

ISPE

Moica

Olimpia

AEM

Patticu

Cristian

RATEN-ICN Piteşti

Petrescu

Radu

Grup Servicii Petroliere

Săniuță

Lavinia

Dalkia Romania

Tătar

Florin Constantin

AN&DR

Teau

Ion-Toni

Transelectrica

Țigănaș

Şerban

Total Energy Business
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Nume
Ceaki
Constantin
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□ Brevetul și medalia CNR-CME în semn de apreciere pentru sprijinul deosebit
acordat creşterii prestigiului Comitetului National Român al Consiliului Mondial al
Energiei în ţară şi străinătate au fost acordate următorilor specialiști (în ordine
alfabetică):
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RAPORTUL DE ACTIVITATE CNR – CME 2015
Anul 2015 a însemnat un an de frumoase realizări pentru CNR-CME. Teme de mare
actualitate și interes pentru sectorul energiei au fost prezentate și dezbătute la
evenimentele tehnico-științifice și expoziționale organizate de către CNR-CME.

Obiective prioritare ale Consiliului Director in anul 2015
I.

COMUNICARE ȘI RELAȚII DE COLABORARE

1. Consolidarea relației de colaborare cu Oficiul Central al CME -Londra,
coordonatorul regional pentru Europa și Comitetele de Programe si Studii ale
CME
In anul 2015 au participat la evenimentele organizate de CNR-CME peste 50
reprezentanți din partea Secretariatului General al CME, a Comitetelor
Naținale Membre CME, a organizațiilor internaționale cu care CME și CNR-CME
au colaborat activ la organizarea Forumului Regional al Energiei – FOREN.
Specialiștii CNR-CME, desemnați pe categorii de probleme, au participat la
realizarea studiilor globale ale CME.
2. Organizarea lunară a ședințelor de Consiliu Director, la care alături de
membrii titulari ai CD, au participat și numeroși factori de decizie din cadrul
ministerelor de resort, ai companiilor și societăților comerciale și a unor membri
individuali și tineri din cadrul Programului VLER, ceea ce a demonstrat importanta și
actualitatea problemelor analizate.
3. Îmbunătățirea comunicării interne și externe prin principalele mijloacele
de comunicare ale CNR-CME:
Mesagerul Energetic – cu apariție lunară;
Buletine informative și Documente de Poziție privind informații din activitatea
Asociației;
Website-ul CNR-CME și Platforma de comunicare Facebook – pentru CNR-CME
și FOREN 2016;
Baza de date actualizată permanent pentru o comunicare cu membrii CNRCME, organismele internaționale din România și din strainatate, instituții
financiare, fonduri de investitii, ambasade, societati de asigurare, de audit,
de avocatură etc. ;
Colaborarea cu ONG-urile membre CNR-CME
Conferințele, seminariile și workshopurile organizate de CNR-CME sau de
membrii colectivi CNR-CME la care CNR-CME a fost partener de eveniment;
Publicațiile cu care CNR-CME are încheiate acorduri de colaborare în
parteneriat
Participarea activă a consilierilor CNR-CME la evenimntele organizate de alte
entități și organizații.

Consolidarea rolului Consiliului Stiintific CNR-CME privitor la alegerea
tematicilor și subiectelor de interes pentru evenimentele organizate de CNRCME in 2015 (Conferinte, Mese Rotunde, Seminarii etc.) și pentru FOREN
2016.
Actualizarea componenței Grupelor de Lucru ale Consiliului Stiințific CNRCME.
Promovara de noi rubrici în Mesagerul Energetic
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Creșterea modului de informare și a calității materialelor destinate
membrilor CNR-CME, prin:
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Creșterea rolului Consilierilor CNR-CME:
Activitatea și rolul consilierilor CNR-CME au fost decisive în anul 2015 pentru
îmbunătățirea promovării și vizibilității Asociației CNR-CME în comunitatea
energeticienilor din țară și din străinatate. Dintre acțiunile mai importante care
au implicat responsabilitatile consilierilor CNR-CME se subliniază:
Tematicile, termenii de referință, propunerile de moderatori și vorbitori
pentru programul de activități CNR-CME în 2015
Rolul de moderatori și vorbitori la conferințele CNR-CME
Participarea ca reprezentanți CNR-CME in grupele de studii CME pentru
2014-2016
Rolul de coordonatori și membri în colectivul de redacție al Mesagerului
Energetic, autori de sinteze, concluzii și recomandări ale evenimentelor
organizate de CNR-CME în anul 2015
Programul „Viitorii Lideri Energeticieni din Romania” demarat în anul
2011
Reprezentarea conducerii CNR-CME în diverse structuri la care au
participat Asociații, companii, ministere, autorități, institute de
învatamant superior etc.

5.

Implicarea membrilor colectivi CNR-CME la luarea hotararilor în
Consiliul Director al Asociatiei
Membrii colectivi ai CNR-CME își pot exprima puncte de vedere pertinente în
cadrul Consiliului Director și pot participa activ la hotărârile luate de către
acfesta

6.

Transparența activitatilor desfasurate si a hotararilor luate de
Asociatie, prin diseminarea Hotărârilor Consiliului Director membrilor colectivi,
partenerilor media, membrilor Programului VLER, prin publicarea în Mesagerul
Energetic și pe website-ul CNR-CME a celor mai importante Hotărâri.

7.

Parteneriatele media cu publicații energetie de mare audiență:
Petroleum Industry Review; Monitorul de Petrol și Gaze; Afacerea; Univers
Ingineresc; Partener; Patronat E; Tehnică și Tehnologie (T & T); The Diplomat
Magazine; Automatizări și Instrumentație; Focus Energetic; EnergyWorld;
energynomics.ro; InvesTenergy.

8.

Incheierea de protocoale de colaborare cu alte companii organizatoare de
evenimente știintifice și expozitionale: AREN, AAIR, ICPE, Universitatea din
Petroșani, Universitatea din Oradea, GOVNET, Bursa Romana de Afaceri, ITS
Events Management, InvesTenergy s.a.

9.

Realizarea de proiecte si programe:
Programul: Viitorii Lideri Energeticieni din România – VLER
Platforma comuna a ONG-urilor din Romania, membre ale Asociatiei CNR-CME
Grupul SMART GRIDS
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Menținerea în ordinea de zi a sedintelor Consiliului Director CNR-CME si in
Mesagerul Energetic a rubricii intitulate INFO CNR-CME pentru Politici si
Practici Energetice promovate de membrii colectivi CNR-CME si tinerii VLER,
care au suscitat un deosebit interes din partea membrilor Asociatiei, Unele din
informarile și dezbaterile publicate în Mesagerul Energetic au condus la
elaborarea de Documente de Pozitie care au fost inaintate institutiilor oficiale ale
statului : presedintie, parlament, guvern, ministere, autoritati etc.
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II. PRODUSE SI SERVICII
Publicațiile CNR-CME
Website-ul CNR-CME
Biblioteca CNR-CME –Informarea continuă a membrilor CNR-CME privind
politicile energetice din țară si din străinătate, prin obținerea de lucrări de la
institutiile sau organismele de profil din țară sau din străinătate
Program amplu de evenimente știintifice și expoziționale
Calitatea de Partener Oficial CNR – CME și Pachetul de Servicii special creat în
acest scop

Conferințe organizate de CNR-CME în 2015 în calitate de organizator
principal, coorganizator și partener
Nr.
crt.

Data

Titlul evenimentului / Locul / Organizatorii
Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei CNR-CME

1.

Ianuarie 29

 Locul:


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

Lansarea în România a Raportului C ME “Trilema Energiei”
2.

Februarie 26

 Locul: ISPE SA, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici;


Coorganizatori: CNRCME, MInisterul Energiei, ANRE
Consilier CNR – CME responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Virgil
Muşatescu

Rețelele Inteligente – Rețelele Viitorului
3.

Mai 21

 Locul: ELECTRICA SA, Sala Radu Zane;


Coorganizatori: CNR-CME,
ELECTRICA SA, ADREM AUTOMATION, ELECTROMAGNETICA SA
Consilier CNR – CME responsabili de eveniment: ing. Călin Vilt

Integrarea Surselor Regenerabile de Energie în Sistemul
Electroenergetic
4.

Mai 28

 Locul: ELECTRICA SA, Sala Radu Zane;


Coorganizatori: CNR-CME, ELECTRICA
SA si TRANSELECTRICA SA. Parteneri de eveniment: ANRE, ENEL ROMANIA,
E.ON ROMANIA, ENERGOBIT
Consilier CNR – CME responsabil de eveniment: prof. dr. ing. Nicolae
Golovanov

Congresul Mondial al Surselor Regenerabile de Energie

 Locul: Universitatea Politehnica Bucureşti;

6.

Iunie 8-12

7.

Iunie 15-23

Organizatori: UPB, UTCB,
Academia Română, WREN. Cu sprijinul: Ministerului Educaţiei, CNR-CME,
AOSR, ASTR
 Consilieri CNR – CME responsabili de eveniment: prof. dr. ing. Nicolae
Golovanov, Dr. ing. Vasile Rugină
Wels / Standing Committees

 Locul: Filipine; Organizator: CME Filipine
 Responsabil de eveniment: dr. ing. Gheorghe Bălan
Masa Rotundă Strategia Energetică a României. O Ierarhizare a
Factorilor care o Influenţează

8.

Iulie 9

 Locul: ELECTRICA SA, Sala Radu Zane;
 Coorganizatori: IRE, CNR-CME, CNTEE TRANSELECTRICA
 Consilier responsabil de eveniment: prof. dr. ing. Virgil Muşatescu

August 20

 Locul: Universitatea Politehnica Bucureşti, Biblioteca Centrală;
 Organizatori: CNR-CME, VLER.
 Consilier responsabil de eveniment: prof. Elena Ratcu
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Workshop VLER: Viziunea VLER Privind Strategia Energetică a
României 2015-2035
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Conferința Stadiul Actual al Industriei Internaţionale de Petrol
și Gaze Din Amonte (Upstream)

 Locul: Petrom City,
10.

Septembrie
3



11.

Septembrie
8-11

Infinity Building; Coorganizatori: CNR-CME si OMV
PETROM SA.. Parteneri de eveniment: ROMGAZ SA, PRO BUSINESS TOURS,
PROSPECTIUNI, UPG Ploiesti, UPETROM, CONFIND, Schlumberger,
Weatherford International Eastern Europe SIPG, ZETA PETROLEUM,
STERLING RESOURCES, AMROMCO, ACFR, DAFORA MEDIAS, FORAJ
CRAIOVA, PetroSantander Romania, Raffles Energy
Consilieri responsabili de eveniment: prof. dr. ing. Niculae Napoleon
Antonescu, Dr.ing. Alexandru Pătruţi

Expoziţia Internaţională Specializată în Echipamente Electrice și
Automatizări – IEAS

 Locul: Palatul Parlamentului; Organizator: DK Expo; Partener de eveniment:
CNR-CME

 Consilier responsabil de eveniment:

ing. Călin Vilt

Conferința Istoria Echipamentelor Electromecanice Româneşti Utilizate
în Forajul Marin și Terestru
12.

Septembrie
17

 Locul: ISPE SA, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici; Coorganizatori: CNR-CME,



ICPE ACTEL SA. Partener principal: ROMGAZ SA. Parteneri: Ministerul
Economiei, Ministerul Energiei, ANRM, ANRE, UPETROM, CONFIND Campina,
UPETROM, UPG Ploiesti, SIPG Campina, ACFR, IPCUP,
Consilieri responsabili de eveniment: prof. dr. ing. Niculae Napoleon
Antonescu, Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov

A VI-a Ediţie a Congresului Balcanic Minier
13.

Septembrie
20-23

 Locul: Universitatea din Petroşani; Coorganizatori: Universitatea din
Petroşani, CNR-CME

 Consilieri responsabili de eveniment: prof. dr. ing. Nicolae Iliaş, Dr.ing.

14.

Octombrie
1-3

Alexandru Pătruţi
SWIC 2015: Conferinţa Internaţională a Energiei Solare Şi Eoliene –
primul eveniment Cercetare orientată spre afaceri în domeniul energiei în
România

 Locul: ICPE SA, Parcul Solar; Coorganizatori: ICPE SA, CNR-CME
 Consilieri responsabili de eveniment:pProf. dr. ing. Nicolae Golovanov, ing.
Cătălin Marinescu
Conferința Smart Cities of Romania

15.

Octombrie
21-22

 Locul: Universitatea Politehnica Bucureşti, Biblioteca Centrală;
Coorganizatori: ITS Events Management, CNR-CME, ARTS, ITS Romania

 Consilier responsabil de eveniment: ing. Călin Vilt
Conferinţa Internaţională Energie și Mediu - CIEM 2015
16.

Octombrie
22-23

17.

Octombrie
26-30

 Locul: Universitatea “Gheorghe Asachi” din

Iaşi; Coorganizatori:
Universitatea Politehnica Bucureşti, CNR-CME şi Universitatea “Gheorghe
Asachi” din Iaşi; Consilieri responsabili de eveniment: prof. dr. ing. Virgil
Muşatescu, prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, dr. ing. Vasile Rugină

WEC Executive Assembly Week. Global Events




Locul: Etiopia; Organizator: CME Etiopia
Responsabili de eveniment: dr. ing. Gheorghe Bălan, prof. dr. ing. Virgil
Muşatescu

Conferința Romania Gas Conference and Exhibition 2015
18.

Noiembrie
11-12




Locul: JW Marriott Grand Hotel Bucharest; Coorganizatori: Petroleum Club of
Romania şi Industry Media Vector (Bucureşti). Partener oficial: CNR-CME
Consilieri CNR – CME responsabili de eveniment: prof. dr. ing. Niculae
Napoleon Antonescu, dr. ing. Alexandru Pătruţi

Gala Energy Oscars 2015 – secțiunea “Tânărul profesionist în energie”




Locul: Biblioteca Naţională; Organizatori: Energynomics şi CNR-CME
Consilier responsabil de eveniment: prof. Elena Ratcu
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REPREZENTATIVITATE
Crearea unei identități vizuale reprezentative a organizatiei
Creșterea numărului de membri CNR-CME și VLER în anul 2015
Pregatirea si organizarea FOREN 2016 – Forumul Regional al Energiei,
editia a 13-a
Oferta CNR – CME de servicii de consultanță, expertiză de specialitate
pentru elaborarea Strategiei Energetice 2015 - 2035
Achitarea la timp a cotizatiei anuale catre CME Londra
Participarea la Adunarea Executivă a CME din Cartagena, Columbia
Participarea CNR-CME la:
 World Energy Learders’ Summit/ Standing Committes, 15 - 23 iunie
2015, Filipine, organizat de CME (London Office) si Comitetul Membru
Filipinez
 WEC Executive Assembly Week/ Global Events, 26 – 30 octombrie
2015, Addis Ababa, Etiopia, organizat de CME (London Office) si
Comitetul Membru Etiopian
INFRASTRUCTURA

■
■
■
■

Dezvoltarea infrastructurii. Asociația dispune de un sediu corespunzator și
logistica necesară pentru a oferi servicii de calitate membrilor săi
Creșterea capacității administrative și profesionale a secretariatului
executiv pentru a răspunde tuturor cerințelor membrilor CNR – CME
Rezolvarea operativă și calitativă a sarcinilor de către Secretariatul
Executiv CNR-CME și implicarea activă în activitățile Asociației
Actualizarea procedurilor proprii ale Asociației: Consiliul Director al CNR –
CME, Mesagerul Energetic, Viitorii Lideri Energeticieni din România –
VLER, reprezentanții CNR – CME în institutiile de învățământ superior,
asociațiile neguvernamentale și în teritoriu

Punctele tari ale Secretariatului Executiv CNR-CME în anul 2015
 Pregătirea și organizarea Forumului Regional al Energiei – FOREN 2016 și a celor
19 conferințe și seminarii care au dezbătut subiecte incitante și actuale si s-au
bucurat de o participare numeroasă.
 Participarea la evenimentele CNR-CME a unor oficialități de la Consiliul Mondial
al Energiei (London Office) si de la Comitetele Membre ale CME
 Participarea conducerii Asociației şi a specialiştilor CNR-CME la Comitetele
de Programe si de Studii ale CME
 Organizarea participării românești la Adunarea Executivă a Consiliului Mondial al
Energiei.
Aceste evenimente au contribuit decisiv la promovarea și consolidarea rolului
Asociației, demonstrând ca CNR-CME este unul din cele mai active comitete
membre ale CME și una dintre cele mai reprezentative organizatii din domeniul
energie din România.
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Pentru perioada care urmeaza CNR-CME își propune să extindă și să
consolideze aceste realizari, să elimine eventualele puncte slabe, astfel
încăt să poată îndeplini în totalitate obiectivul cel mai important al
Asociației: Cât mai multe servicii și produse de calitate pentru membrii săii.
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OBIECTIVE CNR-CME 2016
Studiile Globale CME 2016 – 2017
- Participarea CNR – CME la Grupele de Studii ale CME.
- Cunoașterea Programelor de Lucru ale Comitetelor de Programe, Studii şi
Comunicare din cadrul CME.
- Stabilirea de relații de colaborare mai strânse cu conducerile Grupelor de
Studii ale CME și consolidarea relațiilor cu Secretariatul General al Consiliului
Mondial al Energiei (London Office).
CENTGAS - Centrul European de Excelență CENTGAS în sectorul gazelor
naturale din argile gazeifere
- Tratarea problematicilor gazelor din argile gazeifere de către specialiștii CNRCME în cadrul Centrului European de Excelenţă în domeniul gazelor naturale
din argile gazeifere și al „Raportului asupra potențialului argilelor gazeifere,
inclusiv explorarea acestora în România”.
- Consolidarea comunicării în acest domeniu cu factorii de decizie politici și
economici, cu autoritățile locale și guvernamentale, cu reprezentanții
societății civile.
Smart Grids - Rețele inteligente
Rețelele inteligente – factor de relansare economică a României reprezintă un
obiectiv important în strategia energetică a Romaniei, precum și un obiectiv
comun al României și al Uniunii Europene pentru realizarea piețelor funcționale
de energie și gaze și pentru Smart Grids.
Viitorii Lideri Energeticieni din România – VLER
Realizarea tuturor activităților propuse în planul de activități VLER pentru anul
2016, care cuprind printre altele organizarea unui workshop interrnațional VLER,
în cadrul FOREN 2016, organizarea a două vizite tehnice la obiective energetice
din țară, redactarea de articole pentru Mesagerul Energetic în cadrul rubricii
speciale VLER Noi suntem viitorul energeticii românești, continuarea rubricii
Dialoguri intre generații, în colaborare cu InvesTenergy, participarea la studiile și
programele elaborate de CNR-CME și de către Ministerul Energiei, participarea la
conferințele și simpozioanele organizate de CNR-CME, colaborarea strânsă cu
coordonatorii de programe și membrii grupelor de lucru din cadrul Consiliului Stiințific
CNR-CME, încheierea de noi partenriate cu asociațiile de tineret în domeniul energiei,
colaborarea cu reprezentanții Programului FEL-100 Future Energy Leaders din cadrul
CME.
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Partenerii media CNR-CME
Analizarea modului de desfășurare a parteneriatului CNR-CME cu partenerii
săi media și consolidarea colaborării cu aceștia privind mediatizarea
obiectivelor CNR – CME, precum și realizarea demersurilor pentru extinderea
colaborării cu reprezentanții mass-media.
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Mesagerul Energetic
Valorificarea acestei publicații prin creșterea vizibilității și a cotei de piață
pentru a deveni o voce puternică a comunității specialiştilor din domeniul
energiei și mediului din România și consolidarea relațiilor cu membrii colectivi
CNR – CME pentru transmiterea de articole care să conțină practici, politici ale
firmelor pe care le reprezintă și care au rezultate ce pot fi promovate,
precum și prezentare de programe importante ale Miniesterului Economiei,
Ministerului Energiei, Ministerul Mediului etc.

Raport Anual CNR-CME

2015

Parteneriate cu organizații din străinătate
Incheierea de convenții/ acorduri/ protocoale de colaborare pe bază de
reciprocitate cu comitetele Naționale Membre ale CME și cu institutii din
străinătate.
Academia Română
- Implicarea activă specialiștilor CNR-CME și VLER în studiile elaborate de către
Comisiile Academiei Române
- Demersuri pentru o colaborare mai strânsă cu institutele/ fundațiile/ centrele
care au ca obiect de activitate energia şi mediul,
- Participarea specialiștilor din institutele Academiei la activitățile CNR – CME,
Grupele de Studii CME, FOREN 2016 etc.

Centrele universitare din țară și din Republica Moldova
Realizarea de demersuri pentru o mai buna şi eficientă colaborare cu centrele
universitare din țară și din Republica Moldova, și în vederea participării
cadrelor didactice la Programul anual de Evenimente CNR – CME, FOREN etc
Reprezentarea CNR – CME în diverse structuri ale statului
- Consolidarea poziției și a rolului activ al CNR – CME în cadrul Ministerului
Energiei, Ministerului Economiei, Ministerului Mediului, Ministerului Educației
și Cercetării și Ministerulului de Finanțe,
- Participarea reprezentanților acestor ministere la ședințele de Consiliu
Director şi la evenimentele organizate de CNR – CME,
- Contribuția membrilor CNR-CME și VLER la realizarea strategiei de dezvoltare
a României în domeniul energie.
Evenimentele tehnico-științifice anuale
- Intocmirea Programului de evenimente CNR–CME 2016 cu stabilirea
tematicilor, a termenilor de referință etc.
- Atragerea către secretariatul executiv CNR-CME a unor specialiști de renume
în domeniu, din sectoarele petrol, gaze, cărbune, surse regenerabile de
energie
- Evidențierea concluziilor și recomandărilor fiecărui eveniment în parte şi
publicarea acestora în Mesagerul Energetic,
- Realizarea unui volum care sa cuprindă sinteza tuturor evenimentelor anuale
(conferințe, simpozioane, mese rotunde) organizate de CNR-CME.
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Membri Colectivi
- Creșterea numărului de membri colectivi /persoane juridice ai CNR-CME din
sectoarele bancar, sindicate, companii din domeniul producției de
echipamente și prestări servicii în domeniul energiei,
- Sprijinul pe care membrii CNR – CME îl pot oferi companiilor românești în
acțiunea de penetrare a piețelor existente din zona Mării Caspice, Orientul
Apropiat, Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan etc.
- Creșterea cuantumului cotizațiilor anuale ale membrilor colectivi CNR-CME,
acolo unde este cazul,
- Analizarea posibilității preluării cotizației anuale către Consiliul Mondial al
Energiei de către membrii colectivi CNR – CME (vezi model Eurelectric)
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ONG-urile membre
- Punerea in aplicare a Platformei Comune de colaborare a ONG-urilor Membre
CNR – CME din domeniul energie – Mediu și mediatizarea acestora în
Mesagerul Energetic și în publicațiile partenerilor media ai CNR-CME.
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Creșterea numărului de produse și servicii pe care CNR – CME îl oferă
membrilor săi.

Consiliul Director
Selectarea și nominalizarea membrilor CNR – CME în Consiliul Director se va
realiza în funcție de buna colaborare și de participarea acestora la ședințele
de Consiliului Director CNR-CME și la activitățile Asociației.
Consiliul Stiințific
- Consolidarea Consiliului Stiințific ca organ cu rol consultativ pe lângă Consiliul Director
CNR – CME
- Posibilitatea de a fi consiliați într-o serie de probleme privind:
 Stabilirea temei Forumurilor FOREN și a Evenimentelor Importante
din cadrul acestora,
 Selectarea lucrarilor FOREN,
 Acte normative și legi în domeniul energie – mediu,
 Puncte de vedere CNR – CME la proiectele de acte normative, și legi în
domeniul energie-mediu.
Biblioteca
Organizarea și valorificarea bibliotecii în funcție de activitățile de bază ale
Asociației, precum și gestionarea documentelor CNR – CME și a fondului de
carte.
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Raport Anual CNR - CME
Realizarea Raportului Anual CNR-CME, pentru evidențierea realizărilor anuale
cele mai importante ale Comitetului, lansarea acestuia în cadrul Adunării
Generale anuale a CNR – CME și distribuirea volumului decidenților economici
și politici, membrilor CNR-CME, colaboratorilor și reprezentanților massmedia.

Raport Anual CNR-CME

2015

EVENIMENTE CNR-CME SI CME 2016
Parteneri Oficiali: GRUP SERVICII PETROLIERE, ROMELECTRO
Nr.
crt.

Data

Titlul evenimentului / Locul / Organizatorii

Şedintele
CD

Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei CNR-CME
1.

Ianuarie 28

 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 Executiv

21 ianuarie

Sedinţa de Lucru cu ONG-urile Membre CNR-CME, Reprezentanţii Desemnaţi de
Instituţiile de Învăţământ Superior, Academii și Partenerii Media pe Probleme FOREN
2016
2.

Februarie 11

 Locul: ISPE SA, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici
 Organizatori: CNR-CME, Patronatul Energia
 Responsabili de eveniment: Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, ing. Victor Vernescu, ing.
Cătălin Marinescu, consilieri CNR-CME; Ing. Silvia Prundianu, Sef Departament Evenimente
CNR-CME
Masa Rotundă: Aspecte privind Dezvoltarea Cooperării în Domeniul Energiei între
România și Republica Moldova

3.

Februarie 18

 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,

23 februarie

Dr. ing. Gheorghe Indre
Declaraţia Consiliului Mondial al Energiei la COP 21, Paris
Acţiuni de Solidaritate la Nivel Naţional și Regional Pentru Implementarea Concluziilor,
Recomandărilor etc. Stabilite de Participanţii la COP 21
4.

Februarie 25

 Locul: ISPE SA, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici
 Organizatori: CNR-CME, ISPE
 Consilier responsabili de eveniment: Dr. ing. Călin Vilt
Raportul CME 2015 “Trilema Energiei la Nivel Mondial”
Acţiuni Prioritare Privind Modificările Climatice și Găsirea unui Echilibru între Elementele
Esenţiale ale Trilemei: Securitatea Energetică, Echitatea Socială și Impactul Asupra
Mediului

 Locul: Universitatea Politehnica Bucureşti, Biblioteca Centrală
 Coorganizatori: CNR-CME, Ministerul Energiei, Universitatea Politehnica Bucureşti
 Consilier responsabil de eveniment: Dr. ing. Gheorghe Indre
Raportul CME 2015 “Perspectiva Energetică Mondială”
Drumul Către Rezilienţă - Managementul Şi Finanţarea Infrastructurilor Energetice
Pentru a Face Faţă Riscurilor Generate De Condiţiile Climatice Extreme.”
Concluziile Raportului și Identificarea Modalităţilor de Acţiuni în România

6.

Martie 31

 Locul: Universitatea Politehnica Bucureşti, Biblioteca Centrală
 Coorganizatori: CNR-CME, Ministerul Energiei, Universitatea Politehnica Bucureşti
 Consilier responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Virgil Muşatescu
Raportul CME 2015 “Iniţiativa Companiilor De Utilităţi Din Energie La Nivel Mondial”.
Identificarea Acţiunilor Prioritare în Ţările în Care Operează Aceste Companii

7.

8.

Aprilie 21

24 martie

 Locul: ELECTRICA SA, Sala Radu Zane
 Coorganizatori: CNR-CME, ELECTRICA SA, CEZ
 Responsabil de eveniment: Dr. ing. Adrian Borotea, Director CEZ, Membru în Board-ul GEI

Iunie 12 – 16

Forumul Regional al Energiei FOREN 2016

Iunie 14

Întâlnirea Comitetelor Membre din Europa Centrală și de Est (în Cadrul Foren 2016)

 Locul: Vox Maris Grand Resort, Costineşti, Marea Neagră
 Coorganizatori: CNR-CME, CME, Ministerul Energiei şi membrii colectivi CNR-CME
 Responsabili de eveniment: Reprezentant al Ministerului Energiei, Dr. ing. Gheorghe Bălan,
Director General Executiv

14 aprilie

12 mai
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Iulie

2015

--

14 iulie

Workshop ”Declaraţia FOREN 2016. Concluzii, Recomandări, Măsuri”
10.

August 11

 Locul: ISPE SA, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici
 Coorganizatori: CNR-CME, Ministerul Energiei şi coorganizatorii FOREN 2016
 Consilieri responsabili de eveniment: ing. Victor Vernescu, prof. Elena Ratcu
Creşterea Eficienţei Energetice la Utilizatori - de la Cuvinte la Acţiuni în Domeniul
Eficienţei Energetice

11.

August 25

18 august

 Locul: ELECTROMAGNETICA SA
 Coorganizatori: CNR-CME, ELECTROMAGNETICA SA
 Consilier responsabil de eveniment: Dr. ing. Vasile Rugină
Sectorul Energiei în România în Contextul Strategiei UE a Dunării

12.

Septembrie 15

 Locul: Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi, port la Dunăre
 Coorganizatori: CNR-CME, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi
 Responsabil de eveniment: Dr. ing. Iulian Iancu, Preşedinte CNR-CME, Dr. ing. Alexandru
Pătruţi, consilier CNR-CME
Descoperiri de Petrol și Gaze în Marea Neagră
Piaţa Românească de Gaze în Contextul Crizei din UE

13.

Septembrie 29

22 septembrie

 Locul: OMV Petrom
 Coorganizatori: CNR-CME, OMV Petrom
 Consilieri responsabili de eveniment: Prof. dr. ing. Niculae Napoleon Antonescu, Dr. ing.
Alexandru Pătruţi
Adunarea Executivă și Congresul Mondial al Energiei

14.

Octombrie 7-13

 Locul: Istanbul, Turcia
 Coorganizatori: CME şi Comitetul Membru Turc
 Responsabil de eveniment: Dr.ing. Gheorghe Bălan, Director General Executiv

20 octombrie

Crearea Uniunii Energetice Europene
Modul În Care Poate Progresa spre O Uniune Energetică. Flexibilitatea – Cheia pentru
o Piaţa Unică a Energiei
15.

Noiembrie 17

 Locul: ELECTRICA SA, Sala Radu Zane
 Coorganizatori: CNR-CME, ELECTRICA SA
 Consilier responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Ionuţ Purica
10 noiembrie
Expo-Conferinţa “Smart Cities Of Romania”

16.

Noiembrie 22-23

 Locul: Universitatea Politehnica Bucureşti
 Coorganizatori: ITS Events Management, CNR-CME, ARTS, ITS Romania
 Consilier responsabil de eveniment: Drd.ing. Călin Vilt
Gala Premiilor CNR-CME - Excelența în energie

 Locul: de stabilit
 Coorganizatori: CNR-CME, Ministerul Energiei, Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei,

15 decembrie

Academia Română, AOSR, ASTR

 Responsabili de eveniment: Dr. ing. Gheorghe Bălan, Prof. dr. ing. Niculae Napoleon
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Antonescu, Prof. Elena Ratcu, ing. Victor Vernescu
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ROMANIA”

Raport Anual CNR-CME

2015

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.

Page

Misiunea VLER
Misiunea Programului „Viitorii Lideri Energeticieni din România –VLER” din cadrul
CNR-CME este de a sprijini și a promova excelența în diversitate, în ideea formării
unei noi generații de profesioniști și potențiali viitori lideri energeticieni care să
demonstreze inteligența și capabilitatea tinerilor de a oferi soluții de succes
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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.
Managerul Programului VLER este prof. Elena Ratcu, consilier CNR-CME, iar
coordonatorul Programului este conf.dr. ing. Lucian Toma – UPB.
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provocărilor cu care se confruntă în prezent energetica națională și globală pentru
creionarea unui viitor energetic sustenabil, cu implicații minime asupra mediului
ambiant.
Obiectivele VLER
→ Crearea de oportunități pentru promovarea și afirmarea tinerilor în dezvoltarea
politicilor și strategiilor energetice;
→ Acordarea de suport pentru dezvoltarea capabilităților tinerei generații și întărirea
abilității de viitori lideri energeticieni;
→ Crearea și dezvoltarea unui Grup de Lucru al tinerilor energeticieni români, capabil
să reprezinte o voce unică și puternică în mediul decizional economic și de afaceri
din România;
→ Accesul tinerilor la studiile globale, cercetările tehnice și la Grupele de Studii ale
CME;
→ Participarea tinerilor la evenimentele naționale și regionale organizate la nivelul
CNR-CME și al Consiliului Mondial al Energiei.
Avantajele calității de membru VLER în cadrul CNR-CME
● Nominalizarea celor mai valoroși tineri VLER în grupele de lucru ale Consiliului
Științific CNR-CME, în calitate de locțiitori ai coordonatorilor acestora și de membri
● Promovarea celor mai buni tineri VLER în mass-media, precum și în organismele
naționale și/sau guvernamentale
● Participare gratuită la evenimentele organizate de CNR-CME în cadrul programului
său anual de conferințe și simpozioane;
● Participare cu lucrări și referate la conferințele, simpozioanele, mesele rotunde
organizate de CNR-CME în țară și în străinătate;
● Asigurarea participării cu lucrări la cel mai important eveniment organizat la
fiecare doi ani de CNR-CME, „Forumul Regional al Energiei din Europa Centrală și de
Est – FOREN„;
● Participarea la evenimentele globale, regionale și naționale, inclusiv la Congresele
Mondiale și la Adunările Executive ale Consiliului Mondial al Energiei,
● Acordare de premii, diplome și medalii pentru cele mai bune și reprezentative
lucrări prezentate în cadrul evenimentelor CNR-CME și pentru activitatea deosebită
desfășurată de tineri în cadrul Programului VLER și al CNR-CME;
● Publicarea celor mai bune lucrări în cadrul publicației CNR-CME, „Mesagerul
Energetic„.
● Crearea de secțiuni în cadrul evenimentelor CNR-CME, dedicate special lucrărilor
realizate de tinerii VLER;
● Participarea activă la dezbaterile CNR-CME și la luarea de decizii pe probleme de
actualitate în domeniul energeticii naționale;
● Oportunitatea membrilor VLER de a-și îmbunătăți abilitățile si de a oferi
recomandări factorilor de decizie și liderilor energetici;
● Oportunitatea de a redacta documente de poziție VLER cu privire la documente
emise de Ministerul Energiei și supuse dezbaterilor publice;
● Angajarea tinerilor VLER în activitățile regionale și globale ale CME, prin implicarea
lor în conceptele și provocările viitoare ale energeticii;
● Organizare de concursuri de proiecte originale cu aplicabilitate practică;
● Organizare de programe de Responsabilitate Socială Corporativă.
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→Viziune
→Leadership
→Energie
→Responsabilitate
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Valorile VLER
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ACTIVITĂȚILE VLER ÎN ANUL 2015
În anul 2015 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.
Activitățile mai importante desfășurate de către membrii Programului VLER (CNRCME) în anul 2015 au fost următparele:

Evenimente
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La întâlnirea de lucru VLER au participat membri VLER din cadrul a 12 entități: UPB,
Nuclearelectrica, Romelectro,
Tractebel
Engineering,
Electrica, Adrem Automation,
Ernst & Young, OMV Petrom,
Energo
Dynamics,
Wing
Media,
EFdeN,
CNR-CME,
cărora
li
s-au
alăturat
conducerea
executivă
și
echipa de consilieri ai CNRCME și doi invitați: dl. Marian
Cernat, director general, ANRE și dl. Dragoș Gabor, expert în energetica nucleară.
Scopul întâlnirii a
fost
analizarea
Programelor
de
activități pentru
anul 2015 ale
CNR-CME,
Consiliului
Mondial
al
Energiei
și
VLER, precum și
identificarea celor
mai
bune
modalități
de
integrare a tinerilor VLER în structurile și programele organizatorice ale acestora.
Intâlnirea a fost condusă de dl. Gheorghe Bălan, director general executiv CNRCME și dna. Elena Ratcu, Managerul Programului VLER. Puncte de vedere
pertinente au fost transmise de către membri Comitetului de Conducere VLER (dna.
Alisa Manoloiu-UPB, dl. George Constantin, Romelectro și dl. Emil Macovei,
Nuclearelectrica). La finalul întâlnirii domnii Claudiu Butacu și Mihai Toader Pasti
de la EFdeN au prezentat prototipul realizat de către echipa EFdeN: locuință solară,
extrem de eficientă energetic, sustenabilă și forte pritenoasă cu mediul, prototip cu
care EFdeN a reprezentat România la competiția internațională Solar Decathlon
Europe (SDE), ediția 20124 de la Versailles.
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 1 aprilie 2015: Intâlnirea de lucru a membrilor VLER cu membrii
Secretariatului Executiv CNR-CME
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 13 martie 2015: Forumul pentru dezvoltare sustenabilă și antreprenoriat
(FSDE) 2015
La invitația decanului Facultății de Business și Administrație (FABIZ), prof. dr.Adrian
Dumitru Tanțău, din cadrul Academiei de Științe Economice, managerul
programului VLER, dna Elena Ratcu și tînărul membru VLER, Adrian Stratulat au
prezentat lucrările „Realizările tinerilor VLER – o poveste de succes a CNR-CME” și
respectiv „Stocarea energiei”, în cadrul Secțiunii Entrepreneurship and Energy
Business, care s-a desfășurat la Aula Magna a ASE București. Ambele prezentări au
suscitat un interes deosebit și s-au bucurat de un real succes.

 22 aprilie 2015: Vizita de informare VLER la CNE Cernavodă
Coordonată de reprezentanții CNR-CME, dl. Gheorghe Bălan și dna Elena Ratcu,
precum și de reprezentantul Nuclearelectrica, dra Livia Chițu, vizita de informare și
documentare efectuată la Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă în ziua de 22
aprilie 2015 de o parte dintre membrii Programului VLER, a fost un real succes.
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mondial. Pentru următorii cinci ani este esențial sa ne consolidăm managerial,
organizatoric și chiar “psihologic” pentru a menține rezultatele CNE Cernavodă în
topul CNE din lume si pentru a demonstra ca putem obtine in continuare un ritm
susținut de îmbunătățire a culturii organizaționale, singura modalitate de a genera în
organizație comportamentele individuale care să plaseze performanța centralei la
nivelul excelenței nucleare. Comportamentele adecvate la nivel organizațional și
implicit la nivel individual reprezinta cheia care va face ca rezultatele de excelenta
nucleară în condiții de eficiență economică să fie durabile pe termen lung.
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La vizită au participat tineri VLER și reprezentanți ai conducerii executive a CNRCME. După o scurtă prezentare a centralei. Dl. Ionel Bucur, directorul CNE
Cernavodă, a subliniat: „CNE Cernavodă a fost concepută cu un profil de cinci unități
de 706 MWe, fiecare unitate constituind un ansamblu funcțional independent,
alcătuit dintr-o parte nucleară, cu anexele sale și o parte clasică, cu instalațiile
auxiliare ale sale. Statisticile internationale la sfârșitul primului semestru al anului
2013 indica Unitatea 2 pe locul 5, iar Unitatea 1 pe locul 16, in randul CNE din lume
din punct de vedere al factorului de capacitate mediat pe perioada de la începutul
exploatarii comerciale a fiecarei unitati. Acest rezultat deosebit a fost obținut în
condițiile în care numărul de evenimente raportabile a scăzut continuu mentinanduse in general la o cifra < 10 ev./ an pentru ambele unități, iar doza colectivă a
personalului s-a menținut la un nivel scazut, în topul primelor 25 CNE pe plan
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Aceasta abordare va face din CNE Cernavodă o centrală INPO 1, ceea ce înseamnă o
organizație care se dezvoltă continuu, o organizație credibilă și respectată și, în final,
o organizație care își asigura viitorul. Este ceea ce are nevoie CNE Cernavodă în
mediul general în care își desfașoară activitatea pentru că numai astfel va putea sași mențină și să-și diversifice politicile de motivare a personalului pentru că, in
viziunea noastra, omul este resursa de baza a organizatiei CNE Cernavoda”. Vizita în
centrală, extrem de riguros și de profesionist organizată a inclus vizionarea
Simulatorului Full Scope, a camerei de comandă și a zonelor permise vizitatorilor din
cadrul Unității 1.
În cele ce urmează se vor prezenta câteva impresii post-vizită ale participanților:
„Pentru mine vizita la CNE Cernavodă a reprezentat o experiență unică. Dupa această vizită
m-am întors cu un respect enorm pentru oamenii care lucrează în această Centrală și care
sunt un adevarat exemplu pentru ceea ce înseamna munca în echipă. M-a impresionat la fel
de mult si dl. Director Ionel Bucur, care și-a rapit o bună bucată din timpul dumnealui pentru
prezentarea catorva aspecte legate de funcționarea CNE Cernavodă. Având în vedere acest
lucru și modul în care ne povestea, se putea simți atașamentul pe care îl are față de această
centrală și față de oamenii pe care îi coduce. Pe umerii tuturor cade marea responsabilitate de
a asigura o funcționare sigură a centralei și cu toate acestea, oamenii erau foarte amabili și
primitori. Din discuțiile cu specialiștii întâlniți în cadrul centralei se putea distinge faptul că
erau cu toții mândri că făceau parte din acea mare echipă. Acum nu ezit să le povestesc, la
rândul meu, studenților despre aceasta vizită și să îmi exprim respectul față de cei care se
pregătesc atât de mult pentru a asigura funcționarea sigură a CN Cernavodă. Transmit înca o
data mulțumiri tuturor celor au facut posibiă aceasta vizită!” (ing. Gabriela Sava, Asistent
universitar UPB – Facultatea de Energetică, membru VLER)
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„ E fantastic să poți vedea pe viu aceste facilități de producere a energiei electrice și termice
de la CNE Cernavodă, iar informațiile furnizate de catre distinșii specialiști invitați aături de
tinerii VLER au fost extrem de interesante și instructive si nu cred că am fi putut afla aceste
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„CNE Cernaodă este o componentă de o pondere semnificativă în mixul energetic național și,
mai mult decât atât, vitală din punct de vedere al securității și al stabilității naționale,
contribuind la asigurarea necesarului de energie în proporție de aprox. 20% la nivelul
României. A fost pentru mine o deosebită onoare să particip alături de personalități de renume
în această vizită tehnică. Călătoria a început teoretic din anul 1955, din Geneva, când
Guvernul britanic a decis să adopte un plan de producere al energiei electrice pe cale
nucleară, așadar prima temelie în procesul de utilizare a energiei nucleare în scopuri pacifiste.
Proiectând diferite elemente cheie în evoluția la nivel mondial al industriei nucleare, am ajuns
în anul 1996, când în România se pune în funcțiune prima unitate nucleară, urmând că 11 ani
mai târziu, cea de-a doua unitate să intre în exploatare. Adevărata frumusețe a venit în
momentul în care au căpătat sens și valoare adăugată noțiuni precum securitate națională sau
protecția muncii, aspecte asupra cărora treceam fugitiv și rămâneau la stadiul de concepte
fundamentale. Dar, analizând la scară globală sau regională, uitându-ne la bunele practici
internaționale, realizezi că ceea ce, cândva, suna a component dintr-un manual de
reglementare, devine un element atât de important pentru că te vizează în mod direct,
ireversibil. La acest capitol, România este fruntașă, iar laudele se cuvin Top Managementului
centralei de la Cernmavodă care asigură, constant, îndeplinirea capacității de producție în
condiții de securitate națională cât și al personalului implicat. Prin factorul de utilizare al celor
2 unități, România se clasează la nivel mondial în Top 10. Comentând cifrele, putem afirma că
ne detașăm ca și costuri operaționale sau totale de celelalte state care folosesc aceeași
tehnologie, CANDU, ce se bazează pe uraniu natural că și combustibil și moderator-apa grea.
Ca aspecte definitorii ce ar trebui reamintite ca particularități ale centralei nucleare se
numără faptul că în reactor poate fi stocată energie pentru un an întreg iar, chiar dacă
reactorul este oprit, el continuă o anumită perioadă de timp să degaje energie utilă termică
furnizată localității Cernavodă. Punctul culminant al vizitei l-a reprezentat camera de comandă
a unității nucleare. O panoramă ce aduce mai curând senzația că te afli într-o altă dimensiune,
într-un alt univers. Totul este automatizat, măsurat și controlat. Orice comandă înainte de a fi
întreprinsă este comunicată și verificată, se acționează prudent și se respectă cu strictețe
procedurile. La final, rămâi cu sentimentul de mândrie națională, cele 2 reactoare de la
Cernavodă poziționează România pe podiumul mondial și de siguranță, pentru că securitatea
ocupă un loc primordial în misiunea centralei nuclearo-electrice”. (ing. Ioana Gafton, Asistent
Consultanță, Ernst&Young, membru VLER)
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lucruri asa ușor și rapid din altă parte. Vă mulțumesc pentru invitație ” (ing. Sebastian
Jingulescu, OMV Petrom, Asset 6 Muntenia, membru VLER)
„În ziua de 22 aprilie, la invitația CNR-CME am însoţit, ieri, un grup de tineri energeticieni,
membri ai Programului VLER, în vizita de documenrtare și informare de la CNE Cernavodă.
Am aflat cu această ocazie lucruri interesante despre istoricul centralei, despre cum este ea
construită, cum funcţionează şi, mai ales, despre măsurile excepţionale luate pentru ca
Centrala de la Cernavodă să nu prezinte un pericol pentru proprii săi angajaţi, pentru
populaţia oraşului Cernavodă şi nici pentru populaţia României şi a ţărilor învecinate. Am
plecat de acolo încrezător că s-au luat şi se iau în continuare măsurile necesare, că centrala
este pe mâna unor oameni pricepuţi şi responsabili. CNE Cernavodă asigură 18% din
consumul de energie electrică al ţării noastre, iar din punct de vedere al performanţelor în
funcţionare se clasează în primele 25 din cele 404 centrale nuclearoelectrice existente în
lume” (ing. Artemiu Vanca, fost director CTE Turceni, Rovinari și Ișalnița)

„Vizita tinerilor VLER azi la Cernavoda a fost un succes. Au participat in total 30 de persoane
atat tineri cat si cativa consilieri in total 7 generatii (de la 27 de ani la 86 de ani Dl. Balan!).
Cu exceptia mea si a Domnului Dragoș Gabor (84 de ani) toți participanții s-au aflat la prima
vizita în centrala în funcțiune și au fost uimiți atat de performanțele tehnice obținute, de
ordinea, disciplina și înaltul nivel tehnologic.” (ing. Călin Vilt, Consilier științific CNR-CME)
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In autocar, pe drumul spre și de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, veselia si
tinerețea s-au îmbinat în modul cel mai armonios cu excelentul schimb de informații
tehnice dintre seniorii energiei si tinerii energeticieni. Concluzia vizitei: avem

95

„Am petrecut un deceniu (1979-1989), pe șantierul centralei nuclearoelectrice, în calitate de
director al INC (Intreprindearea nucleară Cernavodă) și aș menționa numai câtva dintre
aspectele pozitive din istoria primilor 10 ani ai acestui proiect. Activitatea complexă de
transporturi agabaritice, pentru care în cadrul MEE nu exista o experienţă directă la nivelul
cerut, a fost executată exemplar de către beneficiarul de investiţie, INC. Planurile de
transport au fost întocmite la timp şi profesionist, întreprinderea s-a dotat la timp cu mijloace
de transport speciale (trailer, gabară) proiectate pe baza temelor de proiectare ale INC și s-au
construit rampe de descărcare fluvială la cererea noastră. Un aport deosebit la succesul
acestei activităţi l-a avut ing. Ionel Bucur care, ulterior, şi-a dovedit deplina capacitate la
conducerea exploatării celor două grupuri de la Cernavodă. Proiectul CNE a oferit de la început
oportunităţi de locuri de muncă şi o perspectivă profesională pentru tineretul din oraşul
Cernavoda: chiar din anul 1981 s-a obţinut, la cererea beneficiarului, crearea unei clase de
fízică-matematică în cadrul liceului agricol din Cernavoda, atât pentru copiii personalului
centralei cât şi pentru copiii localnicilor, ceeea ce a ridicat standardul învăţământului local şi
perspectiva accesului în învăţământul superior; înfiinţarea unui liceu energetic a fost un
obiectiv urmărit permanent, dar realizat numai imediat după 1989. Intre 1982-1985 eu,
personal am solicitat primului ministru și șefului statului aprobarea unui Program social
pentru construirea în Cernavodă de obiective edilitare, sociale si culturale, care să creeze
condiţii de viaţă corespunzătoare personalului de exploatare a centralei nucleare. Promisiunile
acestora nu au fost îndeplinite. Obiectivele edilitare, sociale şi culturale cerute au fost realizate
după 1989. Proiectul Cernavodă a asigurat din primii săi ani de existenţă o preocupare
permanentă pentru atragerea şi formarea de personal pentru procesul de investiţie şi pentru
viitoarea exploatare a centralei nuclearoelectrice. Intre 1982-1983 au fost pregătiți în Canada
un număr de cca 20 ingineri, în general pentru activitățile de exploatare. De asemenea,
proiectul Cernavoda a format un valoros corp de proiectanți de sisteme și componenete
nucleare prin implicarea completă a Institutului de Reactori Nucleari Energetici – Sectorul de
Proiectare (IRNE) în preluarea și adaptarea proiectului canadian la metodologiile de pe șantier
și din industrie. Vizita la CNE Cernavodă a tinerilor energeticieni din cadrul programului VLER
a fost extrem de bine venită pentru informarea acestora modul de funționare a Centralei,
importanța ei crucială pentru energetica românească și locul pe care aceasta îl ocupă în lume.
Din prezentarea excelenta pe care ne-a facut-o dl. Ionel Bucur, Directorul CNE Cernavoda si
din informatiile extrem de interesante oferite de specialistii care ne-au insotit pe traseele
vizitei rezulta ca rezultatele tehnice si economice, de nivel mondial, obtinute in exploatarea
unitatilor CNE Cernavoda se datoreaza unui management extrem de performant pentru care
va adresam felicitarile noastre. O asemenea concluzie este foarte importanta si relevanta
pentru toti membrii Programului VLER, dedicat formarii viitorilor lideri ai energeticii
romanesti”. (ing. Dragoș Gabor, Fost director CNE Cernavodă)
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energeticieni inteligenți, care opereză echipamente inteligente, intr-un mediu
inteligent, cu soluții inteligente, și viitori potențiali lideri energeticieni inteligenți
într-o într-o țară pe care ne-am dori-o cât mai inteligenta!

 20 august, 2015: Workshopul „Viziunea VLER privind Strategia

Energetică a României 2015-2035”
Obiectivul principal al workshopului „Viziunea VLER privind Strategia Energetică a
României 2015-2035”, organizat de CNR-CME și Programul VLER a fost lansarea
inițiativei tinerilor VLER de a se implica activ în realizarea Strategiei Energetice
Naționale pentru perioada 2015-2035.
Structura workshopului VLER a fost atractivă, iar discuțiile proactive generate de
moderatorii celor două secțiuni s-a dovedit a fi extrem de utile și productive.
Workshopul a fost structurat în două secțiuni, cu câte trei prezentări fiecare, la care
au lucrat șase echipe, fiecare din ele cu câte un team-leader.
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Cuvintele de salut din Sesiunea de Deschidere a workshopului VLER au fost
adresate de domnii prof.dr.ing. Mihai Albulescu, Secretar de Stat – Ministerul
Energiei, dr.ing. Iulian Iancu, președintele CNR-CME, dr.ing. Mihai Mihăiță,
Președintele Academiei de Stiințe Tehnice din România și președintele AGIR, cu un
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Workshopul, coordonat de prof. Elena Ratcu, managerul Programului VLER i-a avut
ca moderatori pe domnii prof. dr.ing. Virgil Mușatescu, consilier CNR-CME și dr.ing.
Valeriu Binig, manager partner Ernst & Young.
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mesaj din partea domnului Acad. prof.dr. Lucian Liviu Albu, directorul Institutului
de Prognoză Economică al Academiei Române, care au apreciat în mod deosebit
ideea organizării unui workshop VLER cu o temă atât de actuală și importantă și au
subliniat importanța implicării tinerei generații de energeticieni în realizarea
obiectivelor energetice de mâine.
„Suntem
convinși
că
tinerii energeticieni de
azi și viitorii posibili lideri
de mâine, cu potențialul
lor,
cu
tinerețea
și
curajul specific vârstei,
cu
informațiile
tehnologice de ultimă
oră la care au permanent
acces vor fi capabili să
aducă valoare adăugată
sectorului
energetic
românesc, să se implice
activ la creionarea unui
viitor
energetic
sustenabil, să schimbe
mentalități și să participe
la deciziile importante ce
se vor lua în următorii ani
la nivel național și mondial.
CNR-CME își exprimă totala deschidere privind cooptarea de tineri energeticieni din cadrul
Programului VLER și va acorda întregul său sprijin tinerei generații de profesioniști
energeticieni” a subliniat
dl. Iulian Iancu în
deschiderea

evenimentului.
La
eveniment
au
participat aproximativ
100 de participanți,
reprezentanți ai unor
prestigioase companii
și firme de stat și
private, ai mediului
academic,
membri,
colaboratori
și
parteneri ai CNR-CME.
Workshopul
VLER,
care a obținut un
succes și un interes peste așteptări, s-a finalizat cu Declarația VLER privind noua
Strategie Energetică a României, care a fost diseminată tuturor membrilor și
factorilor de decizie economici și politci, și publicată în publicațiile economice din
mass-media.
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Dată fiind importanța acestui document pentru tinerii VLER, în cele ce urmează se
prezintă forma integrală a Declarației VLER privind Strategia Energretică a României
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DECLARATIA VLER
privind noua Strategie Energetică a României

Preambul
Considerând importanța încurajării dezvoltării capabilităților tinerei generații de
energeticieni,
Considerind că World Energy Council prin Programul „Future Energy Leaders- FEL” și
CNR-CME, prin Programul „Viitorii Lideri Energeticieni din România-VLER” sprijină și
promovează excelența în diversitate, în ideea formării unei noi generații de
profesioniști și potențiali viitori lideri energeticieni care să demonstreze inteligența și
capabilitatea tinerilor de a oferi soluții de succes provocărilor cu care se confruntă în
prezent energetica națională și globală pentru creionarea unui viitor energetic
sustenabil, cu implicații minime asupra mediului ambiant,
Considerând că tinerii VLER doresc să se implice activ în realizarea Strategiei
Energetice Naționale pentru perioada 2015-2035, ca document riguros, sigur, și pe
termen lung,
Considerând că workshopul VLER Viziunea VLER privind Strategia Energetică a
României 2015-2035” organizat de CNR-CME si VLER în data de 20 august 2015 a
reprezentat o provocare uriașă pe care tinerii VLER și-au asumat-o cu seriozitate,
profesionalism, responsabilitate,
Considerând că provocarea este adresată de tinerii VLER în egală măsură
participanților la eveniment, cât și factorilor de decizie economici si politici,
Considerând că tinerii energeticieni din cadrul Programului VLER, în dorința de a
contribui la realizarea noii Strategii Energetice a României, au răspuns tuturor
documentelor supuse dezbaterii publice de către Ministerul Energiei privind Strategia
Energetică Națională pe perioada 2015-2035 si perspective pentru 2050” și au
elaborat pînă acum două Documente de Poziție VLER privitor la acest Document,
transmise factorilor de decizie economici și politicci.
Considerând că tinerilor energeticieni de astăzi și potențialiilor viitori lideri
energeticieni le revine responsabilitatea de a schimba mentalităti, de a se gândi la
propriul lor viitor si la noile tehnologii energetice pe care ei înșiși le vor aplica in
urmatorii 20 de ani,
Consiliul Director CNR-CME și Comitetul de Conducere VLER adoptă
prezenta DECLARATIE VLER privind implicarea tinerilor energeticieni la
redactarea noii Strategii Energetice a României, ca un document imperios
necesar dezvoltării viitorului sustenabil în contextul schimbării noii paradigme
energetice mondiale.
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2. Sustenabilitatea, suportabilitatea, competitivitatea și mediul înconjurător
reprezintă premisele tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon,
iar perspectiva le poate considera deopotrivă o amenințare și oportunitate.

98

1. Recentele provocări ale istoriei, centralizate sub forma Trilemei energetice
lansată de către Consiliul Mondial al Energiei, impun noi direcții de acțiune întrebarea nefiind cum sau din ce cauză, ci când.
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3. Este imperios necesară realizarea unei Strategii Energetice a României bine
fundamentată, bazată pe expertiza principalilor operatori energetici,
specialistilor din cadrul institutelor de cercetare-dezvoltare și ITC, mediului
academic, organismelor neguvernamentale în domeniu și asociațiilor
consumatorilor.
4. Noua strategie energetică trebuie să contureze principalele direcții pentru
fiecare subcapitol al sectorului energetic românesc și trebuie să reprezinte o
bază solidă pentru un viitor consens politic asupra domeniului.
5. Strategia Energetică trebuie să acopere corect și obiectiv toate provocările
viitoare ale sectorului energie-mediu din țara noastră și să armonizeze
interesele tuturor părților implicate, inclusiv ale decidenților politici, astfel
încât gradul de stabilitate și de predictibilitate ale cadrului legislativ să se
constituie în garanții pentru întregul sector.
6. Odata definită Strategia Energetică, aceasta trebuie implementată de către
stat prin politici guvernamentale de orientare a investițiilor, care să conducă
la realizarea mixtului energetic preconizat, a ritmului de dezvoltare prevăzut
și a accesibilității formelor de energie pentru populație și industriile naționale.
7. Având ca model experiența înaintașilor și expertiza contemporanilor, prin
inteligența, capabilitatea, îndrăzneala și ideile noastre, tinerii VLER își
exprimă disponibilitatea de a se implica activ la realizarea noii Strategii
Energetice Naționale pe termen lung, în vederea elaborării unui document
riguros, stabil - indiferent de schimbările guvernamentale, puternic și capabil
să răspundă fluctuațiilor apărute în piața, flexibil la schimbarea condițiilor
economice, atractiv pentru investitori. Conturarea strategiei să se realizeze
pe termen lung, orientarea pe termen mediu, iar evaluarea și actualizarea pe
termen scurt.
8. Acoperirea necesarului de energie și utilizarea rațională a acesteia trebuie să
aibă în vedere limitarea poluării mediului ambiant. În acest sens, sursele
regenerabile de energie cu accent pe energia solară și eoliană, promovarea
biomasei și a surselor geotermale, gazele neconvenționale, vehiculele
electrice, combustibilii off-shore de mare adâncime, tehnologiile off-grid și
micro grid, complexele de tip smart house, smart grid şi smart city, utilizarea
eficientă a energiei și stocarea acesteia, tehnologiile de captare şi stocare a
dioxidului de carbon (CCS), realizarea la nivel operațional a generației a IV-a
de reactoare cu fisiune nucleară cu neutroni rapizi vor reprezenta deja
tehnologii uzuale pentru energetica anului 2035, pe care tinerii de azi și
viitorii profesioniști energeticieni de mâine le vor fi asimilat și le vor fi
stăpânit cu pricepere până atunci. Pentru a ajunge acolo, tinerii au nevoie de
suportul specialiștilor de astăzi, ingineri, economiști, finanțiști, oameni de
știință și oameni de afaceri, decidenți politici și economici care să fie
pasionați și conștienți de utilizarea cu resposabilitate a resurselor planetei.
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9. Tinerii VLER își asumă cu responsabilitate viziunea necesară unei schimbari
reale, pe baza unui set solid de valori care sa vină în întâmpinarea unor
evoluții tehnologice și tendințe colaterale sectorului energie-mediu (evoluții
geopolitice, modele socio-economice, curente ideologice etc), precum și
viziunea privind armonizarea legislației energetice românești legislația
europeană la nivelul anului 2035.
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Concluziile și recomandările Workshopului „Viziunea VLER privind
Strategia Energetică a României 2015-2035”
Concluziile și recomandările rezultate din cele șase prezentări ale tinerilor
energeticieni VLER care au evidențiat câteva din aspectele considerate de VLER a fi
abordate de către noua Strategie Energetică Națională sunt prezentate în cele ce
urmează.
Sesiunea I: Viziunea VLER privind sectorul energetic românesc
Moderator: dr.ing. Valeriu Binig- Manager partner Ernst &
Young
Lucrarea 1. Analiza SWOT a sectorului energetic în România: Team Leader:
ing. George Constantin, Romelectro SA, membru VLER, Colaborarator: ing. Andrei
Covatariu, Enel Energie, membru VLER
STADIUL
ACT
Dezvoltarea organică a sectorului energetic pe parcursul secolului trecut a evoluat
într-un cumul de puncte forte disponibile în prezent, atât de ordin material - prin
resurse și infrastructură, cât și de ordin uman - prin experiență și "know-how"
specific. La polul opus, contextul nesustenabilității se transpune într-o pronunțată
antagonie, derivând puterea în deficiențe: depreciere, uzura și ineficiența globală,
instabilitate și subfinanțare. Pe termen lung, viitorul aparține in mod cert cercetării,
dezvoltării și inovării, pe când efecte imediate se pot obține din eficientizare și
interconectare. Nu în ultimul rând, marile semne de întrebare sunt generate de
tendința de descentralizare, interdependența sectorială accentuată și, cel mai
important
în
termeni
social-demografici, vulnerabilitatea monoindustrială.
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Recomandări
1. Conturarea strategiei pe termen lung, orientare pe termen mediu, evaluare și
actualizare pe termen scurt.
2. Despre strategie, în energie, nu numai pe hârtie.UAL AL INDUSTRIEI
ERNAŢIONALE DE ȚIŢEI ŞI GAZE
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Concluzii :
1. Contextul unei imagini de ansamblu a numerelor mari, dar și a lipsei
conexiunilor intercompartimentale, face ca obiectivitatea să devină în sine un
atribut intangibil, menținând în schimb flexibilitatea în ceea ce priveste
prioritățile și directiile de acțiune.
2. In viziunea VLER, traseul critic pornește de la certitudinea descentralizarii,
continua cu obtinerea finantarii necesare, intra in linie dreapta prin cercetare,
dezvoltare si inovare, pentru ca in final sa acceseze pe deplin potentialul
disponibil.
3. Energia a fost, este și va fi întotdeauna, singura variabilă și rămâne forma în
care o regăsim.
4. Recentele provocări ale istoriei, centralizate sub forma Trilemei, impun noi
direcții de acțiune - întrebarea nefiind cum sau din ce cauză, ci când.
5. Sustenabilitatea, suportabilitatea, competitivitatea și mediul sunt premisele
tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, iar perspectiva le
poate considera amenințare și oportunitate deopotrivă.
6. Din fericire, în universul energiei nu există un răspuns universal valabil, iar
problemele nu pot fi rezolvate în același mod în care au fost inițiate.
7. Realizăm un paradox al epocii: experiența se poate dovedi inutilă în absența
dinamismului și șanse se pot irosi prin subestimarea timpului.
8. Constanta a rămas a riscului, iar importanța a deficiențelor
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Lucrarea 2. Viziunea sustenabilă în energie: Team leaders: ec. Mihai Vilt,
Fortegaz, membru VLER, drd. Luminița Durău, CNR-CME-VLER. Colaboratori: ec.
Alina Matei- Aventero SRL George Roșca-UPB, dr.ing. George Popescu-ICSITPML
Craiova, prof.Violeta Pera- CNR-CME, arh. Ioana Prodan- EFdeN, membri VLER
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Concluzii
1. Sistemul energetic național reprezintă oxigenul întregii economii a României a
cărui sustenabilitate poate decide dezvoltarea sau stagnarea economiei
acestei țări
2. Privitor la utilitatea schemelor de sprijin introduse de România în sectorul
energetic, opinia noastră este că statul a intervenit în industria energetică și
în cea consumatoare fără a fi avut foarte clar definit impactul măsurilor,
distorsionând astfel mecanismele de piață prin care se formează prețurile,
încărcând anumite părți cu costuri și eliminând costurile altora, ceea ce
efectiv duce la distorsionarea mediului competițional, cum ar fi de exemplu
exceptarea unor consumatori de la plata Certificatelor Verzi, fără a se explica
ce se va face cu excedentul de certificate creat, ori acordarea unei scheme de
sprijin pentru producătorii de energie regenerabilă fără o limită de investiții la
nivel de sistem ceea ce a creat imposibilitatea asumării obligațiilor inițiale și
modificarea drastică a mecanismului post-factum.
3. România ar trebui să permită exportul de energie electrică și de gaze
indigene pentru maximizarea profitului companiilor de energie și de gaze.
Concomitent, acești producători ar trebui stimulați sa foloseasca acest profit
suplimentar pentru dezvoltarea de noi zăcăminte de gaze naturale și pentru
creșterea investițiilor realizate fie pentru construirea de noi centrale cu emisii
scăzute de carbon, fie pentru creșterea eficienței energetice.
4. Industria românească este energo-intensivă și mare utilizatoare de gaz, însă
România nu ar trebui să alinieze prețul gazului indigen la nivelul gazului de
import, ci ar trebui să tranzacționeze liber energie electrică și gaze,
neexistand vreun element de referinta decat tranzactiile libere.
4. Creșterea gradului de energie utilizată în România s-ar putea stimula prin mai
multe modalități: una dintre acestea este creșterea investițiilor la noi în țară.
Mai multe investiții înseamnă mai multe locuri de muncă, mai multă energie
utilizată, înseamnă o industrie care se dezvoltă. Însă pentru creșterea
investițiilor este nevoie de un cadru legal stabil, de relaxare fiscală, de
predictibilitate. O a doua modalitate este dezvoltarea agriculturii și implicit a
sistemelor de irigații. Mai multă apă utilizată pentru producerea recoltelor
înseamnă mai multă energie utilizată. Nu în ultimul rand, utilizarea energiei
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Sustenabilitatea sistemului energetic național este unul din vectorii importanți care
ar trebui să provoace insomnii decidenților economici și politici din țara noastră,
deoarece întreruperile în alimentarea cu energie pot crea daune de mii de euro și pot
periclita toate sectoarele de activitate. Sustenabilitatea energetică rezultă din
siguranța în alimentarea cu energie și gaze care implică:
- Utilizarea optimă a resurselor existente pentru reducerea pierderilor în generare/
transport/ distribuție
- Resursele existente pe piață (cărbune, nuclear, hidro, gaze naturale, petrol,
energia din surse regenerabile) utilizate astfel încăt să răspundă cererii și ofertei
și, totodată, să asigure siguranța în alimentare și creșterea numărului de
localități conectate la rețeaua electrică.
- Creșterea gradului de electrificare a României prin accesarea de fonduri europene
pentru îmbunătățirea rețelelor de transport / distribuție
- Modernizarea infrastructurii de transport și distribuție
- Pierderile din rețele care se reflectă în factura consumatorului
- Creșterea numărului de conectori internaționali pe rețelele de gaze și/sau energie
pentru o mai bună utilizare a resurselor la nivel regional.
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electrice este întotdeauna legată și de costul acesteia, peste un anumit nivel
de preț devin rentabile investițiile în eficientizare care la rândul lor scad
consumul, va trebui găsit un echilibru (pe care doar piața îl poate oferi) între
cost și beneficii.
Recomandări
1. Abundența resurselor energetice indigene ne–ar putea transforma într-un
jucător important la nivel regional în privinta exportului de energie electrică și
de gaze naturale cu condiția ca resursele să fie utilizate într-un mod optim.
2. Statul nu ar trebui să rămână principalul investitor în sectorul energetic
deoarece nu are resursele financiare și/sau interesele necesare pentru
realizarea investițiilor.
3. Statul ar trebui să creeze condiții favorabile investitorilor, să stabilească
regulile jocului după care ar trebui să se realizeze investițiile și să nu se mai
implice în activitatea operatorilor economici pentru că nu face decât să
distorsioneze activitatea acestora și să le sporească ineficiența în raport cu
competiția internă și sau externă. Motivul principal este acela că statul nu
poate acționa ca un agent economic normal care are ca țintă profitul el având
multe alte teme de interes care de multe ori intră în conflict cu profitul (teme
sociale/de mediu/politice, samd.)
4. In calitatea sa de actor principal în sectorul energetic, statul ar trebui să
creeze condițiile propice pentru realizarea de investiții în eficiență energetică,
în retehnologizarea grupurilor vechi pentru reducerea emisiilor de CO2 și să
prezinte studii bine fundamentate cu analize de impact extinse astfel încât
piața să poată identifica cele mai bune soluții pe termen scurt, mediu și lung.”

Lucrarea 3. Rolul statului în definirea politicii energetice naționale: Teamleader: ing. Ioana Raluca Gafton, Ernst&Young- VLER. Colaboratori: ing. Stefan
Voicu- Adrem Invest, ing. George Constantin-Romelectro, ing .Mihai Toader-PastiEnergo Dynamics, ing. Marius Lefter-energynomics, membri VLER

Tinerii VLER consideră că statul trebuie să permită și să susțină armonizarea
intereselor mai multor „participanți” în sectorul energetic, privind noile proiecte de
investiții cu cele ale producătorilor existenți, ale distribuitorilor, ale furnizorilor și ale
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Fundamentul sănătos al strategiei energetice naționale este acela că România
trebuie să asigure atingerea unor obiective SMART. Tinerii VLER susțin că statul ar
trebui să joace rolul unui vizionar în definirea politicii sectorului energetic. De aceea,
statul trebuie să gândească și să creioneze un plan de dezvoltare economică și
socială, care să răspundă nevoilor următorilor ani și care să traseze liniile directoare
de dezvoltare. Este datoria statului să specifice criteriile ce vor fi folosite în alegerea
sectoarelor cheie de dezvoltare, fie că este vorba de criterii economice, de
accesibilitate, de protecția mediului. În acest sens, nu va mai exista posibilitatea
unei dezvoltări haotice, iar viziunea strategică a sectorului va fi corelată pe termen
mediu și lung cu implicațiileactuale și viitoare, politice sau geostrategice.
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Raportându-ne la contextul actual al României, definirea rolului statului în politicile
energetice este o condiție sine-qua-non. Pentru a aloca corect rolul statului în
politica energetica este imperativ necesară realizarea unei analize a evoluției
consumului de energie. Dacă, în ultimele două decade, la nivelul Uniunii Europene,
evoluția PIB-ului era strâns corelată cu evoluția cererii de energie, pentru orizontul
2015-2035, acești indicatori vor deveni antagonici, situându-se într-o relație de
invers proporționalitate. Motivul pentru care cererea de energie va fi decelerată este
influențată de aplicarea măsurilor și a instrumentelor de eficiență energetică cât și
de schimbările climatice ce vor determina o abordare a politicilor energiei mult mai
orientate spre sustenabilitate.
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consumatorilor de energie. În acest sens, noi susținem că statul este dator să
asigure securitate energetică, ca parte componenta a securității naționale, politice,
economice și sociale. Securitate energetică constituie fundamentul pe care se poate
construi strategia energeticănațională și care, totodată, corespunde și răspunde
nevoii de a garantasiguranța și confortul cetățenilor țării
De asemenea, considerăm că este de datoria statului să își mențină și să susțină
specificitatea în fața Uniunii Europene, deoarece România este țară de frontieră, cu
un singur furnizor de gaz natural, în timp ce alte state membre se pot aproviziona
din mai multe surse. Este de dorit ca statul roman să „adapteze” celelalte strategii
europene, astfel încât să „reproducă” cerințele europene în condițiile actuale ale
sectorului energetic.
Pe baza experienței Strategiilor Energetice Naționale realizate de până acum, care
au reprezentat culegeri de intenții, cu diferențe în abordare datorita doctrinei
partidului politic, statul este dator să creeze o nouă Strategia Energetică Națională,
adaptată noilor dezvoltări tehnologice și a trendului european care să fie
independentă de aspectele politice și aprobată ca lege. Astfel, va fi asigurată
autonomia și stabilitatea strategiei energetice.
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Recomandări
1. Tinerii VLER susțin că statul trebuie să joace un rol important și definitoriu în
trecerea consumatorului final de pe ultima poziție din lanțul de P-T-D-F-C în
centrul acestui sistem. De aceea, statul trebuie să asigure informarea și
educarea consumatorilor finali, indiferent de situație, ca de exemplu: eficiența
energetică, informații legate de o schimbare a furnizorului, instalarea unui
contor inteligent, sau altele.
2. În contextul liberalizării pieței de energie, prin intermediu educării, statul își
va proteja consumatorii finali de „abuzurile” unor companii de furnizare de
servicii, care vor veni cu propuneri de preturi ne-competitive. Statul trebuie
să asigure protecția datelor referitoare la comportamentul consumatorului
final și să gestioneze atent aceste informații doar pentru stabilirea consumului
de energie, și nu în alte scopuri. Astfel, o nouă dimensiune a comunicării de
date și a internetului va trebui luată în considerare de către stat, și anume,
cybersecurity-ul, care va augmenta și contura noțiunea de securitate
națională. Următoarea dilema care se naște va fi corelată de sursele de
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Concluzii
1. Statul trebuie sa analizeze lucid stadiul actual al sectorului energetic și să ia
în considerare particularitățile acestuia, deoarece indiferent de performanța
sistemului propus în susținerea strategiei naționale viitoare, există încă
anumite bariere ce derivă din trecut, asemenea unor moșteniri care trebuie
ameliorate.
2. Statul este responsabil de garantarea și asigurarea unui capital uman adecvat
în pozițiile decidente. Ca atare, este stringent necesară alocarea unor
resurse umane, financiare și instituționale competente, prin intermediul
cărora să se realizeze implementarea și monitorizarea strategiei energetice.
Statul trebuie să își consolideze și să își întărească „capacitățile
administrative”, în scopul garantării securității naționale și energetice,
competitivității, sustenabilității și suportabilității facturii.
3. Având în vedere particularitățile sistemului energetic, statul ar trebui să își
creeze un cadru politic și de reglementare puternic, performant, care să-i
permită susținerea poziției unice, independenței energetice în fața celorlalte
țări din acest pact european. În acest sens, trebuie mediată comunicarea
permanentă și colaborarea cu delegația României, la nivelul dezbaterilor ce
sunt purtate la Strasbourg, Bruxelles cu reprezentanții Uniunii Europene.
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finanțare sau de bugetul pe care statul ar trebui să îl aloce pentru îndeplinirea
în condiții de imparțialitate și transparență a informării consumatorilor.
3. Statul trebuie să susțină și să obțină un consens politic, dar și asumarea unei
direcții de dezvoltare a României, astfel încât, indiferent de partidele politice
care se succed la guvernare, să se respecte angajamentele asumate și să se
garanteze continuitatea în luarea și în implementarea deciziilor pe termen
lung. Statul trebuie să asigure un cadru legislativ și de reglementare stabil,
predictibil și transparent, prin intermediul căruia România va atrage cu mai
mult succes atenția, interesul investitorilor internaționali, obținând astfel
finanțări de la acești actori importanți în dezvoltarea sectorului energetic. Mai
mult decât atât, statul trebuie să aibăîn vedere o abordare sistematicăși
simultană cu „încurajarea” investițiilor, mergând pe restructurăriși
reglementări în acest sector. El ar trebui să dețină „pachete majoritare” doar
în sectoarele de mare importanță strategică, precum sectorul nuclear sau al
liniilor de înalta tensiune, poziție ce îi va oferi posibilitatea de a urmări
investițiile în modernizarea acestor sub-sectoare.
4. Statul trebuie să spijine inovarea și cercetarea, deoarece România va trebui
să investească în soluții moderne și în “energii curate”. Exportul de energie
nu trebuie încurajat, deoarece se face la costul variabil pe termen mediu și
nu pe termen lung - care ar acoperi cheltuielile de modernizare / întreținere.
Ar trebui militat pentru un export al produselor finite, care să încorporeze
aceste costuri. Astfel de ramuri îi permit țării să câștige avantaje și atuuri
competitive internaționale și să își optimizeze atingerea obiectivelor
strategice.
5. Pentru a-și menține poziția independentă și pentru a atrage investitori, statul
trebuie să devină investitor minoritar, iar orice investiție în sector trebuie
supusă analizei UE și trebuie să răspundă unei investiții de tip Market
Economic Investment Test, în care statul este pus în situația de a justifica
investiția în condiții nediscriminatorii.
Recomandare finală
In definirea politicii energetice, statul ar trebui să guverneze asupra respectării și
îndeplinirii echilibrului perfect al celor 4 piloni energetici (securitate, competitivitate,
suportabilitate și sustenabilitate). Mai mult decât atât, ar trebui să analizeze, prin
prisma acestor piloni, interesele tuturor stakeholder-ilor, care reprezintă, până la
urmă, interesul întregii societăți. Încercând o ierarhizare forțată a acestor piloni,
tinerii VLER susțin că o baza solidă a politicii energetice va fi garantată de o
securitate națională energetică bine implementată și corelată cu celelalte strategii de
securitate și cu planul național de dezvoltare, urmată de competitivitatea energetică,
susținută atât de programe de eficiență energetică, cât și de un cadru legislativ și
fiscal predictibil și performant care va determina un preț suportabil al facturii pentru
consumator și va limita efectele schimbărilor climatice.

Sesiunea II: Provocări majore în dezvoltarea sectorului energiei în România
Moderator : prof.dr.ing. Virgil Mușatescu, consilier CNR-CME
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In prezent România se confruntă cu o serie de mari provocări privind capacitățile de
producere a energiei electrice, deoarece multe dintre acestea și-au depășit durata
tehnică de viață și au devenit neeconomice și poluante. Ca atare, România trebuie
să pună în operare capacități energetice noi, competitive și cu utilizare de tehnologii
curate, care să acopere deficitul de capacitate apreciat că va apărea după 2015, cu
tendințe clare de adâncire după 2020–2025, în contextul obiectivelor ambițioase de
decarbonizare la nivel european, de reducere cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de
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Lucrarea 4. Rolul nuclearului în energetică: Team leaders: ing. Marius
Scutaru, Elcomex IEA, ing. Emil Macovei, Nuclearelectrica, membri VLER
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seră până în anul 2030. In prezent în Romania se exploatează Unitățile 1 și 2 de la
Cernavodă, echipate cu reactoare de tip CANDU 6, care utilizează apa grea și
uraniul natural.

Creșterea capacității energetice a Centralei Nucleare de la Cernavodă cu încă două
unități nucleare a fost identificată ca fiind soluția optimă de acoperire a deficitului de
capacitate după 2020, atât din punct de vedere tehnico-economic și al termenului de
realizare, cât și din perspectiva utilizării resurselor interne și infrastructurii naționale
existente, dezvoltate pe tipul de tehnologie CANDU. Totodată, finalizarea Proiectului
Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă, are în vedere valorificarea unor active
existente, având o valoare considerabilă, aflate în patrimoniul public - apa grea și
octoxid de uraniu - și respectiv în patrimoniul Societății Naționale Nuclearelectrica
S.A.
Proiectul nuclear de la Cernavodă se încadrează în categoria investițiilor în tehnologii
cu emisii reduse de carbon, absolut necesare pentru România, în contextul
obiectivelor foarte ambițioase de decarbonizare la nivel european, până în anul
2030. În același timp, trebuie să avem în vedere faptul că asemenea proiecte de
anvergură sunt caracterizate de infuzii de capital majore în perioada de construcție,
dar cu venituri sigure și stabile în perioada de exploatare (capacitățile nucleare
funcționează în baza curbei de sarcină, pe o perioadă de 50 de ani, având o
contribuție majoră la asigurarea securității Sistemului Electroenergetic Național).
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Recomandări
1. Noua strategie energetică a României pentru perioada 2015-2035, ar trebui
să urmărească urmatoarele obiective: a) Securitatea aprovizionarii cu energie
și asigurarea dezvoltarii economico – sociale, în contextul unei viitoare cereri
de energie în crestere; b) Asigurarea competitivității economice prin
menținerea unui preț suportabil la consumatorii finali; c) Protecția mediului
prin limitarea efectelor schimbărilor climatice. Pentru a răspunde acestor trei
teme majore, România va avea în vedere realizarea unui mix energetic
diversificat, echilibrat, cu utilizarea eficientă a tuturor resurselor de energie
primară interne, precum și a tehnologiilor moderne ce permit utilizarea pe
termen lung a combustibililor fosili cu emisii reduse de gaze cu efect de seră,
a surselor de energie regenerabilă precum și energia nucleară.
2. Sunt necesare mecanisme suport care să faciliteze realizarea investițiilor mari
de infrastructură energetică, bazate pe principiile pieței libere de energie și cu
respectarea reglementărilor europene privind transparența, competiția și
ajutorul de stat.
3. Strategia energetică trebuie să țină cont de realitățile din teren.
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Concluzii
1. In România, energia nucleară reprezintă o alternativă sustenabilă pentru
crearea unui portofoliu echilibrat de surse de producere a energiei.
Importanța energiei nucleare este de asemenea menționată și în Stategia
Energetică a României pentru perioada 2007-2020, având în vedere resursele
limitate de gaze naturale și cărbune, precum și nevoia de a produce energie
electrică la prețuri competitive și cu emisii reduse de CO2
2. Având în vedere schimbările ce se petrec la nivel mondial și european, devine
esențială realizarea unei noi Strategii Energetice Naționale în concordanță cu
obiectivele noii politici a UE, pentru o Energie Competitivă și Sigură, care sa
exprime în mod clar atît principalele obiective, cât și definirea priorităților de
acțiune, în contextul unei piețe libere.
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Lucrarea 5. Noile tehnologii emergente: Team leader: ing. Adrian Stratulat,
Energo Dynamics, membru VLER
Una din caracteristicile principale ale Programului VLER este viziunea, atribut de bază
al unui lider adevărat. Pentru a putea realiza o schimbare reală, trebuie să ne
asumăm o viziune care pornește de la un set de valori și vine în întâmpinarea unor
evoluții tehnologice și tendințe ce vin din afara sectorului (evoluții geopolitice,
modele socio-economice, curente ideologice etc) .
Orizontul de timp al următorilor 20 de ani va aduce, cu siguranță, schimbări majore
în ceea ce privește organizarea sistemului energetic național și a mixtului energetic.
Trendurile majore se vor sprijini atât pe evoluția tehnologiilor emergente, cât si pe
un cumul de factori socio-economici sau de natură geopolitică. Dintre acestea, cele
care au cel mai mare potențial de a realiza o transformare sistemica sunt:
 Generarea distribuită, care va duce la schimbari privind raporturile dintre
producători și consumatori, precum și natura rețelei de transport și
distribuție.
 Integrarea masivă a surselor regenerabile de energie cu ajutorul stocării va
conduce la modificări sistemice în ceea ce priveste mixtul energetic și
utilizarea resurselor de hidrocarburi, ce se vor reorienta spre nișe.
 Conceptele social-economice și securitatate de „securitate energetică”,
„independența energetică”, „săracie energetică” etc, tind să modifice cadrul
politicilor de stat în domeniul energiei, conducând spre noțiunea de drepturi
energetice ale consumatorului.
 Electrificarea va deveni un proces ce va canibaliza uzul casnic al gazului
natural și va cunoaște o reînnoită penetrare în teritoriu prin structuri off grid
si micro grid.
 Problemele energiei termice vor cunoaste o posibilă rezolvare prin utilizarea
cogenerarii de înaltă eficiență, cu sprijin din partea dezvoltarii sectorului
biomasă și geotermal
 Eficientizarea
energetică
completată
de
progresele
în
domeniul
automatizărilor vor conduce la o decuplare accentuată a intensitatii
energetice de evolutia PIB-ului
Concluzii
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Mesaj
Sectorul energetic, în acceptiunea moderna a termenului, are o foarte lungă tradiție
în România. De la primele sonde de petrol din lume și primele orașe electrificate,
țara noastra are o puternică și frumoasă tradiție în aceasta industrie. Timpul însa
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1. Referitor la rolul hidrogenului în orizontul 2035 si după, se poate afirma că
potențialul pilelor de hidrogen este în mare parte neexplorat, însă principala
sa utilizare în domeniul transporturilor este umbrită de evoluția stelară a
mașinilor electrice cu baterii, iar acest trend probabil ca va continua
accentuat în urmatorii 10-15 ani.
2. Pentru rezolvarea problemei energiei termice, cogenerarea de înaltă eficiență
folosind biomasa lemnoasă în exces sau resturile menajere, precum și energia
geotermală promit multe pentru un sistem de încalzire descentralizat.
3. Viitorul tehnologiilor de colectare și stocare a CO2 în România reprezintă o
temă complexa, însă pe un orizont de timp scurt și mediu nu vor aduce o
schimbare semnificativă.
4. Privitor la șansele gazelor din surse neconvenționale în mixtul energetic al
României, riscurile tehnologice sunt inerente. Problema majoră a tehnologiei
nu o reprezintă însă percepția publicului, ci costurile mari și evoluția pieții
internaționale de hidrocarburi.
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curge etern la vale, iar în aval ne așteaptă modificări sistemice. De la generarea
distribuită și cogenerarea de înaltă eficiență cu biomasa și pana la vehicule electrice
și fuziune nucleara, felul în care producem și consumăm energia se va schimba. De
noi depinde doar cum ne poziționam față de această realitate: Fie ne vom lasa pradă
curentului, precum un buștean în apa, fie vom alege sa fim campioni la canotaj.

Lucrarea 6. Tinerii în sectorul energetic: Team leader: ing.Claudiu-Marius
Butacu , EfdeN, membru VLER. Colaboratori: ing Mihai Toader-Pasti- EFdeN, arh.
Ioana Prodan- EFdeN, ing. Andrei Covatariu, ENEL Energie, membri VLER
Sunt câteva întrebări extrem de pertinente care au nevoie de răspunsuri la fel de
pertinente
1. Sunt tinerii o voce acum în sectorul energetic?
2. De ce ar trebui tinerii să fie implicați?
3. Care sunt strategiile de implementare și integrarea lor în programe
destinate tinerilor, în industria energetică din România, în institute de
cercetare-dezvoltare și în mediul academic?
4. Care ar trebui să fie primii pași în acest sens?
Tinerii energeticieni de astăzi și potențialii lideri energeticieni de mâine reprezintă o
legătură intrinsecă între triada universități (formarea educațională), sectorul public
(legislație și administrație) și sectorul privat (resurse, investiții, vise devenite
realitate)
În ultima vreme tinerii se îmbogățesc cu foarte multe cunoștințe și experiențe care îi
vor ajuta să facă drumul lor spre centrul Universului, indiferent de căile pe care le-au
ales. Unele dintre acestea pot contribui la a face lumea mai bună.
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Concluzii
1. Tinerii, energetica, educația, cele mai bune practici, mentorship (transferul de
cunostinte de la seniori la juniori) reprezintă un set de valori care trebuie
încurajat, susținut de către societate și angajatori
2. Tinerii nu reprezintă în prezent o voce puternică din multiple cauze:
• Lipsa unei strategii coerente în sectorul energetic național care conduce la un
colaps privitor la atragerea de noi tineri absolvenți și la specializarea
acestora pentru continuitatea proiectelor energetice
• Receptivitate scazută din partea companiilor/firmelor față de potențialul
tinerilor absolvenți ai sectiilor cu profil energetic/tehnic
• lipsa practicii în producție pe durata cursurilor universitare și a internship ului
• lipsa motivației și a stimulentelor acordate de către angajatori
3. Avantajele implicării tinerilor în comunitatea energetică:
• dezvoltarea profesională și personală
• interdisciplinaritatea și multidisciplinaritatea
• încurajarea dezvoltării spre cei trei poli de dezvoltare ITC, agricultură, turism
și energie
• Recunoașterea valorii și a importanței voluntariatului

107

Schimbările climatice și tranziția către un viitor energetic durabil este una dintre cele
mai mari provocări cu care se confruntă în prezent lumea. Deși problemele au
rădăcini în trecut, tinerii se vor confrunta cu efectele lor și moșteni responsabilitatea
de a implementa solutii. Complexitatea schimbărilor climatice și interconectarea
acestora cu alte probleme - presupun soluții complexe. În scopul de a crea o
traiectorie sustenabilă în viitorul apropiat, trebuie să luăm în considerare întregul
sistem, interdependențele sale, consecințele prevăzute și neprevăzute ale oricăror
acțiuni, și cele mai eficiente pârghii de schimbare.
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Recomandări
1. Este necesară pregătirea interdisciplinară, deoarece structura specializărilor din
cadrul universităților lor de profil nu se corelează întotdeauna cu realitatea de pe
piața muncii
2. Se simte uneori nevoia unui consilier vocațional din cadrul facultăților, care să
indrume și să ghideze tinerii în funcție de potențial și de necesarul forței de muncă
specializate
3. Asemenea unor programe aplicate în alte state, ne adresăm studenților și
absolvenților din toate domeniile academice ce vor participa la ateliere de lucru
interactive, conduse de facilitatori pregătiți, pentru a oferi propriile soluții pentru
atenuarea schimbărilor climatice și asigurarea unei tranziții de energie menite să
depășească problemele apărute. Acționând ca într-un mediu de afaceri internaționale
și asemenea liderilor guvernamentali, studenți pot ajunge să propună acțiuni în
domeniul eficienței energetice, a energiei regenerabile, politica economică de
utilizare a resurselor precum și alte măsuri. Participanții trebuie să coopereze și să
negocieze astfel putem să dezvoltăm un model de bune practici ce ne va pregăti
pentru preocupări/directive europene conforme cu
strategiile europene.
4. Efectul strategiilor și direcțiilor existente pe diferite
zone de interes: instituțional, organizațional, imobiliar,
sensibilizare și conștientizare poate fi de mare interes
din momentul în care acțiunile tinerilor se regăsesc în
activitățile zilnice. Observăm cum tinerii luptă pentru
mediul în care trăiesc și vor să asigure un mediu
propice de dezvoltare următoarelor generații.
Succesul înseamnă ani mulți de trudă, dar constă în
voința de a învinge. Tinerii VLER iți asumă această
trudă și doresc să fie învingători.
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Ilutrația alăturată „Succesul este un iceberg” realizată
de ing. Marius Scutaru, membru VLER, demonstrează
fața nevăzută a succesului. Te poți cu adevărat bucura de
succes, numai atunci când acesta este obținut prin multă trudă, dedicație, pasiune.
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 26 octombrie-1 noiembrie, 2015: Săptamâna EfdeN- Susținem
sustenabilitatea, aplicam inovația
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pledează pentru limitarea consumului energetic, iar materialele reciclabile constituie
principalele strategii de sustenabilitate ale sistemelor HVAC (încălzire, ventilație, aer
condiționat). Fiecare din cele șapte zile ale Săptămânii Sustenabilității a fost dedicată
câte unui domeniu specific: inovație, sustenabilitate, dezvoltare urbana, energie,
voluntariat, deschidere oficiala, turul casei inteligente, dezvoltate sub forma de
paneluri, ateliere de lucru, prezentări și dezbateri deschise la care au participat
specialiști din diverse sectoare de activitate, reprezentanți ai mediului privat, public,
academic și non-guvernamental, precum și publicul larg. In cadrul panelurilor
organizate de-a lungul celor șapte zile, s-au prezentat problemele cu care se
confruntă organizațiile participante
și s-au propus soluții mai inovatoare,
sustenabile, eficiente energetic ori încurajarea acțiunilor de voluntariat în cadrul
angajaților, echipelor sau corpului profesoral. Ziua de 29 octombrie a fost dedicata
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Proiectul EFdeN 4C - Primul
Centru
de
Cercetare
a
Condițiilor de Confort din
România a fost inaugurat la
București în cadrul Săptămânii
Sustenabilității (26 octombrie 1 noiembrie, 2015) de către
Echipa EFdeN,
formată din
studenți și tineri absolvenți ai
Facultăților
de
Arhitectură,
Energetică, Instalații, Construcții, cadre didactice și profesioniști din mediul
corporativ. Proiectul reprezintă prima locuință din Europa certificată complet „Living
Building Challenge”, cea mai nouă și riguroasă schemă de certificare sustebabilă la
nivel mondial Coordonatorul proiectului este ing. Claudiu Butacu, iar trei dintre
tinerii EfdeN sunt și membri VLER (ing. Claudiu Butacu, ing. Mihai Toader Pasti
și arh. Ioana Prodan).
Fideli mesajului lor „Adaptăm o casă solară, eficientă energetic în punctele cheie ale
orașului, făcând un pas către natură, tinerii EfdeN au creat o locuință autonomă
energetic, cu materiale prietenoase cu mediul, cu instalații inteligente și un spațiu
verde sub forma unei sere hibrid-eficientă, prima de acest fel din Europa.
Inovarea și ineditul proiectului constau în reducerea consumului excesiv de resurse
energetice și materiale, crearea unei legături mai puternice între om și natură,
asigurarea confortului pentru activitățile zilnice. Sistemele utilizate de EfdeN
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Energiei, cu accent pe Obiectivele 20-20-20 ale directivei Europene privind Eficiența
Energretică. La panelul de dimineață la care au participat reprezentanți de la UTCB,
UAUIM, ESCOROM, Slow Energy Europe și CNR-CME s-a discutat despre eficiență
energetică, producția de energie din surse regenerabile, strategia energetica, cu
accent pe realizări,
obiective, soluții
și propuneri.
In partea a doua
a zilei Energiei s-a
desfășurat
Atelierul
comun
de lucru EFdeN VLER (CNR-CME)
"Energie intr-o in
lume in miscare",
în care domnii
profesori Nicolae
Golovanov
și
Gheorghe Indre
(consilieri CNR-CME), tinerii Claudiu Butacu, Ioana Gafton, George Constantin
(membri VLER) si dna Elena Ratcu (Manager Program VLER) au discutat despre
realizările tinerilor energeticieni, rolul statului în energie, cercetare-dezvoltareinovare-vanzare.
La finalul atelierului de lucru a organizatorii au prezentat casa EfdeN. Prietenoasă,
luminoasă, caldă, autonomă din punct de vedere energetic, casa produce mai mult
decât consumă, electricitatea fiind generată de către echipamentul fotovoltaic iar apa
caldă fiind preparată cu ajutorul panourilor solare.
Proiectul de noutate și originalitate incontestabilă a reușit să transporte participanții
la eveniment într-un viitor inteligent care va deveni certitudine grație minunatei
echipe EfdeN.

 3 decembrie 2015: VLER premiat la Gala Energynomics Awards
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Claudiu Butacu, membru al programului
VLER coordonat de CNR-CME și preşedintele
Asociaţiei EFdeN, a primit Premiul de
Excelență la Gala energynomics Awards la
categoria „Tânarul profesionist în energie”
pentru prototipul de casă solară apreciat și premiat la nivel național și internațional,
construit în Bucureşti. Claudiu gestionează departamentul de Fundraising din EFdeN
de peste 3 ani de zile, și a atras contribuții de peste 1 milion de euro. Dezvoltă
proiecte aflate la întrepătrunderea sectorului energetic cu construcțiile ecologice și
tehnologiile emergente. Este certificat ca Professional Energy Manager (Universitatea
Schneider Electric) și ca Sustainability Manager – ECQA – Progam LEAD SUS. În
2015, Asociația a inaugurat Primul Centru de Cercetare a Condițiilor de Confort din
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Sub conceptul „Evolution”, platforma de
comunicare energynomics.ro a premiat pentru
al treilea an consecutiv cele mai meritorii
companii, proiecte şi personalităţi din
domeniul energiei în cadrul Galei
energynomics Awards, eveniment
desfășurat pe data de 3 decembrie 2015 la
Biblioteca Națională București.
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România, un prototip de casă solară apreciat și premiat la nivel național și
internațional. Casa este autonomă energetic, ecologică, utilizează instalații
inteligente și are o seră hibrid eficientă, prima de acest fel din Europa. Este gândită
ca o solutie la creșterea densificării locuirii și a mobilității în București. În varianta
industrializată, prototipul suștine conceptul unui București policentric, dezvoltând
zonele abandonate prin construirea pe aceste spații a unor cartiere sustenabile și a
unei rețele de transport bazate pe energie regenerabilă.
VLER, programul Viitorii Lideri Energeticieni din România, coordonat de către CNRCME și-a dovedit încă o dată excelența.
Candidații la categoria
Tînărul Profesionist în
Energie au fost: Alina
Constantin
(RATENICN), Daniela Stoicescu
(Eva
Energy),
Delia
Răucescu (Optim Project
Management),
George
Constantin
(Grupul
Romelectro,
membru
VLER),
Florian
Bărgăuan
(Servelect
Cluj) și Ionuț Predoiu
(CE
Oltenia,
membru
VLER. Selecţia şi evaluarea
candidaturilor la premiul Tânărul profesionist în energie a fost realizată de
energynomics.ro în parteneriat cu CNR-CME VLER.
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Cele nouă cateogrii în cadrul cărora au fost premiați cei mai buni dintre cei mai buni
specialiști și companii energetice pentru performanțele obținute în anul 2015 au fost
Responsabilitate socială, Finanțarea anului, Tranzacţia anului, Eficienţă energetică,
Managerul anului, Reuşite extraordinare, Premiul penru întreaga carieră, Tânărul
profesionist în energie.
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 7 noiembrie 2015: Proiectul de Responsabilitate Socială Corporativă „Să
plantăm un pom”
Proiectul « Să plantam un pom » este un proiect Responsabilitate Sociala Corporativa (RSC),
realizat de către tinerii VLER, în ideea implicării lor active la protejarea şi întreţinerea unui
mediu mai verde, unul dintre cei trei vectori ai Trilemei Energiei, avansată de către Consiliul
Mondial al Energiei. Proiectul reprezintă unul din obiectivele VLER, şi anume acela de a aduce
schimbarea în bine prin crearea unui mediu inconjurator sustenabil, cu impact major asupra
vieţii şi sănătăţii oamenilor. Scopul proiectului „Să plantăm un pom” este contribuția la
reducerea alunecărilor de teren prin consolidarea solului și la rezolvarea, măcar parţial, a
problemei suprafeţelor împădurite din România pentru crearea unui mediu. Tinerii VLER au în
vedere acordarea de sprijin în continuare proiectelor privind creşterea suprafeţelor împădurite,
reducerea emisiilor de CO2 și creşterea conştientizării oamenilor privind grijă faţă de mediu,
promovând în același timp proiectele de voluntariat.
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Proiectul pilot VLER « Să plantăm un pom » s-a concretizat în ziua de 7 noiembrie,
prin plantarea de către tinerii VLER și EfdeN a unui număr de 400 de puieți de
stejari și corcoduși în zona Snagov – Balta Neagră. Sprijinul Direcției Silvice Ilfov
prin susținerea proiectului de către dl. ing. Dumitru Voicu, directorul Direcției
Silvice Ilvov și a dnei. ing. Liliana Badea a fost de mare importanță și a contribuit
la succesul întregii acțiuni.
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Responsabilul proiectului este prof. Lumninița Durău,CNR-CME, membru VLER
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PROMOVAREA TINERILOR VLER
Activitățile de succes ale membrilor VLER în anul 2015, luările lor de poziție în cadrul
diverselor evenimente de prestigiu, Documentele de Poziție și Declarația VLER
privind realizarea noii Strategii Energetice a României, interviurile și articolele
publicate în reviste și publicații de succes, premiile și distincțiile obținute de aceștia,
confirmă succesul Programului VLER, din cadrul CNR-CME, precum și faptul că tinerii
VLER au devenit deja o voce puternică în comunitatea energetică din România și
chiar din regiune. In cele ce urmează se prezintă modul în care programul și tinerii
VLER au fost promovați în anul 2015.

 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. FEL-100 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 absolut
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.
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.
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Reprezentantul VLER, selectat de către Consiliul Mondial al Energiei pentru a
reprezenta România în cadrul Programului FEL-100 este ing. Emil Macovei,
Nuclearelectrica, membru în Boardul VLER. In cadrul FEL-100 Emil Macovei este
membru al Grupului de lucru „FEL Development Scaling up Global & National
Programmes”.
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 Nominalizare membri VLER în structurile guvernamentale
Recunoașterea meritelor profesionale și a
conducerii unor proiecte de voluntariat de
mare succes în țară și în străinătate au avut
ca rezultat nominalizarea, la finele lunii
decembrie 2015, a dlui. ing. Claudiu Butacu
(președinte EfdeN și membru VLER) în funcția
de consilier al Secretarului de stat, dl.
Cristian Bușu, din cadrul Ministerului
Energiei.

 Proiectul „Dialoguri între generații” -

Dialogurile InvesTenergy între
Seniorii energeticieni CNR-CME și tinerii VLER

Primul Dialog între generații a
abordat Strategia Energetică
a României, iar invitați au fost
prof.dr.ing. Virgil Mușatescu,
consilier
CNR-CME,
reputat
specialist în domeniul energetic
cu o vastă experiență în politici și
strategii energetice recunoscut în
țară și străinătate, și George
Constantin, tânăr energetician,
implicat activ în cadrul VLER,
Romelectro și Energo Dynamics.
După analizarea în modul cel mai
direct și transparent al problematicii realizării unei noi strategii energetice,
una din concluziile dialogului a fost aceea că în ceea ce privește Energia,
peste 10 ani, este un drum lung până la o „eră verde”; economiile de energie,
primul „combustibil” al României.
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În anul 2015 Publicația on-line „InvesTenergy”, în parteneriat cu CNR-CME și
VLER a lansat o platformă de dezbateri pe teme de energie între seniorii și tinerii
energeticieni ai României. Seria de dialoguri între generații, dedicate unui schimb de
idei necesar și constructiv, abordează – într-o manieră deschisă – temele de
actualitate cu impact asupra sectorului energetic românesc. Cele două dialoguri între
generații realizate în semestrul II al anului 2015 de către dna Cristina Trefaș,
director InvesTenergy, au 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.
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Cel de-al doilea dialog între
generații s-a desfășurat sub
sloganul
„Să
dezvoltăm
sisteme
inteligente
să
utilizăm rațional energia”, s-a
referit
la
Sustenabilitate
și
inovație energetică pentru viitor,
care reprezintă responsabilitatea
tuturor, mai ales a tinerilor.
Invitați
la
dialog
au
fost
prof.dr.ing Nicolae Golovanov,
membru CNR-CME, profesor la
UPB
specialist recunoscut în
domeniul utilizării eficiente a energiei electrice, al calităţii energiei electrice și
tehnicii tensiunilor înalte. și ing. Claudiu Butacu, membru VLER și
Președintele Asociației Solar Decatlon Bucuresti, coordonatorul proiectului
EfdeN.

Succesul acestor două prime dialoguri în rîndul comunității energetice din
România a demonstrat necesitatea continuării proiectului VLER-InvesTenergy și
în anul 2016.

 Articole în publicații de profil
Activitățile desfășurate, proiectele realizate, lucrările prezentate de membrii VLER în
cadrul unor prestigioase conferințe și simpozioane organizate de CNR-CME și alte
entități în domeniu, interviurile acordate și articolele scrise de viitoriii lideri
energeticieni din România au fost promovate în reviste și publicații de profil
energetic din România. Astfel, tinerii VLER George Constantin, Claudiu Butacu,
Ramona Vâtu, Gabriela Sava, Adrian Stratulat, Andrei Covatariu, Ioana
Gafton, Mihai Vilt, Emil Macovei, Luminița Durău, Marius Scutaru au avut o
serie de intervenții extrem de apreciate la evenimentele pe teme de energie și în
publicațiile de profil InvesTenergy, energynomics.ro, Focus Energetic, EMERG,
Mesagerul Energetic, precum și la canalele de televiziune, ProTV, TVR, Antena 3.
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Pentru o și mai bună colaborare, comunicare, relaționare și socializare, membrii
programului VLER organizează și întâlniri informale care, de regulă au loc în medii
mai relaxante. În cadrul acestor întâlniri se desfășoară
adevărate sesiuni de brainstorming pe diverse
subiecte tehnice, care ulterior devin topici de
workshopuri sau Conferințe VLER, ori teme de
articole pentru diverse publicații. Acest tip de întâlniri
sunt de asemenea un bun prilej pentru ca tinerii să
se cunoască mai bine între ei, cu atât mai mult cu cât
aceștia provin de la companii și firme diferite, să se
întâlnească
cu
managerul
si
coordonatorul
programului, precum și cu consilierii CNR-CME,
realizând astfel un util schimb de informații și
experiență între generații și fluidizând comunicarea
între seniorii și juniorii energiei.
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Intâlniri informale VLER
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5 iunie și 7 august, 2015: Intalniri pentru pregătirea Workshop VLER
privind Strategia Energetică a României
Întâlnirile au fost extrem de utilie pentru
creionarea în cele mai mici detalii a modului
de organizare și desfpșurare a ambițiosului
workshop: „Viziunea VLER privind Strategia
Energetică a României”. În cadrul acestor
întâlniri, tinerii VLER implicați activ în
realizarea acestui eveniment au beneficiat
de informațiile și sugestiile extrem de utile
oferite de către cosilierii CNR-CME, domnii
Dragoș Gabor, Virgil Mușatescu, Anton
Vlădescu și dna Elena Ratcu, managerul
Programului VLER

■

11 decembrie 2015: 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.
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Intâlnirea de sfârșit de an 2015 a avut loc la Casa inteligentă EfdeN, realizată de
tinerii voluntari EfdEN și inaugurată în luna octombrie. Întâlnirea, la care au
participat 58 de tineri VLER și EfdeN, au beneficiat de trei prezențe surpriză: dl.
Iulian Iancu, președintele CNR-CME și domnii Dragoș Gabor și Călin Vilt. Știința,
inovația, creativitatea, veselia și prospețimea a fost la ele acasă, întâlnirea
finalizându-se cu o tombolă VLER – surpriza serii.
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Programul VLER, CNR-CME în anul 2016

Semestrul

Organizatori

Titlul evenimentului/proiectului
I. Redactare Raport Anual VLER 2015
II. Articole VLER în „Mesagerul Energetic„ și „EMERG”
III. Intâlniri periodice ale membrilor CD CNR-CME cu
membrii Comitetului de Conducere și cu tinerii VLER
IV. Integrarea VLER în structurile de conducere ale CNRCME și în Grupele de Studii CME
V. Vizita Tehnică de documentare la„ Platforma Marină
de Explorare ICPE- ACTEL”

CNR-CME

CNR-CME și
ICPE-ACTEL
Semestrul I

VI. Proiectul „Dialoguri între generatii” – continuare
colaborare cu InvesTenergy
CNR-CME/ VLER
si InvesTenergy
VII. PARTICIPARE VLER LA FOREN 2016

 Participare VLER la organizarea FOREN 2016
 Participare VLER cu lucrari la FOREN 2016
 Organizare Workshop international FEL - VLER la FOREN 2016
 Organizare Stand VLER la Expo FOREN 2016
 Organizare Vizita de documentare FEL la „Parcul Eolian
Rahmanu-Casincea”

CNR-CME si
Verbund Romania

 Declaratia VLER la FOREN 2016
I.

Participare VLER la Congresul CME de la Istanbul
la sectiunea FEL

II.

Premiul ”Tanarul profesionist în Energie” la Gala
energynomics Awards și la Gala CNR-CME
„Excelența în energie 2016”

III.

Organizarea de
seniorii energiei

CNR-CME/VLER
CNR-CME

informale

VLER,

cu
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întalniri
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Semestrul II
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Asociația CNR-CME mulțumește în mod deosebit tuturor
membrilor săi colectivi: companii de stat și private, agenții
guvernamentale, instituții academice, institute de cercetareproiectare, experți de renume din industria energetică a
României. De asemena transmite întreaga gratitudine
membrilor individuali CNR-CME, partenerilor și colaboratorilor
săi pentru contribuția deosebită la activitățile Asociației.

