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Scurtă prezentare a Asociației CNR-CME

Asociația Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNRCME) cuprinde cea mai mare rețea națională de specialiști din domeniul energiei şi
este principala organizaţie din domeniul energiei din România, membru fondator al
Consiliului Mondial al Energiei, din anul 1924. CNR-CME este asociaţie
neguvernamentală, cu personalitate juridică, scop nelucrativ şi partener strategic
pentru alte organizaţii, asociaţii şi fundaţii în domeniul energiei şi al mediului din
România.
Consiliul Mondial al Energiei (CME) este cea mai importantă și imparțială rețea
de lideri și specialiști care promovează un sistem energetic accesibil, stabil și ecologic
pentru beneficiul tuturor. Fondat în 1923, Consiliul este organismul energetic mondial
acreditat de ONU, care reprezintă întregul spectru energetic, are peste 3000 de
organizații membre în peste 90 de țări ce provin din guverne, companii private și de
stat, mediul academic, ONG-uri și operatorii interesați din domeniul energetic.
Consiliul Mondial al Energiei furnizează informații privind strategiile energetice
globale, regionale și naționale prin organizarea și găzduirea de evenimente la nivel
înalt, elaborarea și publicarea de studii, lucrând prin rețeaua sa extinsă de membri
pentru a facilita dialogul privind politica energetică mondială.

Misiunea CNR-CME
→ De a promova alimentarea și utilizarea sustenabilă a energiei pentru beneficiul
tuturor.

Scopul CNR-CME
→ De a integra activ politicile energetice din România în opțiunile și tendințele majore
pe plan național, regional și mondial, coroborate cu scopul şi obiectivele Consiliului
Mondial al Energiei.

Direcția strategică a CNR-CME
→ De a deveni o organizație modernă și progresistă care să răspundă nevoilor
membrilor săi și ale publicului prin:
▪ excelență în conținut și produs cu impact;
▪ concentrarea asupra membrilor săi și a operatorilor interesați/stakeholders, care
trebuie să crească în număr și calitate;
▪ infrastructură digitală modernă și plarformă pentru un angajament interactiv;
▪ activități armonizate și eficiente care să maximizeze produsele livrate.

Obiectivele CNR-CME
→ De a deveni un organism inovator care, prin activitățile sale, să poată contribui în
mod concret la promovarea valorosului nostru patrimoniu istoric energetic și a
importantei sale rețea de specialiști;
→ De a promova dezvoltarea sustenabilă a energiei în România şi utilizarea eficientă
a surselor de energie de toate formele, prin toate canalele și mijloacele de
comunicare;
→ De a facilita colaborarea între asociațiile profesionale din sistemul energetic
național prin reunirea celor mai inteligente minți din industria energetică românească
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și armonizarea acestora pentru a deveni o platformă de rețea în rețea care să poată
contribui și răspunde marii provocări a perioadei de tranziție a sistemului energetic
care ne așteaptă;
→ De a mobiliza capabilitățile și tehnologiile digitale moderne pentru a crea noi
oportunități și pentru a promova mesajele-cheie ale acestora;
→ De a lua și de a îndeplini decizii în conformitate cu valorile și prioritățile noastre,
cu ajutorul membrilor noștri colectivi și individuali.
→ De a deveni mai conectată, mai relevantă, mai „curajoasă” și mai inovatoare.

Activitățile CNR-CME
→ Participarea activă la procesul decizional la nivel mondial, prin reprezentanții
români în Grupele de Studii ale Consiliului Mondial al Energiei;
→ Oferirea membrilor CNR-CME a celor mai utile, diversificate şi actuale informaţii
privind toate formele de energie și cele mai noi tehnologii în domeniu prin: elaborarea
de studii, documente de poziție, rapoarte tehnice; organizarea de evenimente
ştiinţifice, tehnice şi expoziţionale; editare de publicaţii, cărți, materiale informative;
sprijinirea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare;
→ Comunicarea interactivă cu rețeaua de specialiști a Consiliului Mondial al Energiei
şi cu membrii colectivi şi individuali ai CNR – CME pentru promovarea și reprezentarea
activităților și intereselor acestora în cadrul evenimentelor și întâlnirilor oficiale
organizate de Consiliul Mondial al Energiei
→ Actualizarea permanentă a fondului de carte din biblioteca CNR-CME

Valorile CNR-CME
Echipă→ Excelență → Încredere → Deschidere → Respect → Inovare
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Mesajul Președintelui CNR-CME

Odată cu asumarea, la COP 21 (Conferinţa Părţilor la Convenţia-cadru a Naţiunilor
Unite asupra Schimbărilor Climatice) de la Paris a unui nou acord „Post Kyoto” privind
schimbările climatice, începând cu anul 2016 sistemul energetic înregistrează poate
cea mai importantă provocare a unei perioade de tranziție din istoria omenirii, care
este estimată a dura până în anul 2050.
Obiectivul țintă este menținerea încălzirii globale sub nivelul de două grade Celsius
prin reducerea dependenței de combustibilii fosili, reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră între 40% și 70% până în 2050 și transferul către producția de energie
electrică din surse regenerabile de energie. Combustibilul ales ca variantă de tranziție
este gazul natural.
Problema care se pune este cum atingem acest obiectiv, în condiţiile în care purtătorii
de energie sunt distribuiţi inegal pe glob, accesul este diferențiat, costurile sunt și ele
diferențiate fiind foarte mari pentru unii și suficent de accesibile pentru alții. Cum
reușim să armonizăm efortul întregii planete pentru atingerea aceluiași obiectiv,
respectiv reinventarea energiei? Aspectele sunt extrem de complexe la nivelul global
și trebuie analizate cu mare atenție.
Întreaga cercetare, întreaga omenire, toate fondurile sunt dedicate pentru alți
purtători de energie care nu se mai extrag din rezervele stocate subteran în milioane
de ani, ci corespund energiei oferite în prezent de soare, nu mai este locală, este
globală, nu mai este poluantă, este curată, nu mai este scumpă, este practic materie
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primă fără costuri. Aceasta este provocarea la care suntem cu toții practic obligați să
ne adaptăm.
Am trecut deja într-o nouă eră, iar energia electrică va avea o pondere din ce în ce
mai mare ca energie finală și va fi, practic, cheia provocării pentru energia viitorului.
Soluția va fi dată de reactualizarea și reinventarea energiei, prin revoluție
tehnologică, revoluție digitală și măsuri legislative la nivel primar şi secundar.
În acest context de transformare fundamentală a sectorului energetic în plan
național, european și mondial, România va trebui să-și redeseneze politicile
energetice și să-și definească propriile obiective printr-o nouă strategie energetică,
pentru atingerea acestor ținte. De asemenea, trebuie să modifice cadrul legislativ
primar și secundar, să-și identifice propriile vulnerabilități și să le transforme în
oportunități pentru atingerea țintelor și soluționarea provocărilor legate în principal
de:
→ Atragerea și menținera resursei umane în industria energetică;
→ Asigurarea unui mixt optim tehnologic;
→ Integrarea Sistemelelor Naționale de Transport al Energiei Electrice și al
Gazelor Naturale la noile coridoare din zona Europei Centrale și de Est;
→ Valorificarea eficientă materiei prime energetice;
→ Acordarea unei mai mari atenții celor trei domenii deficitare astăzi și
anume: producția de energie din surse regenerabile, producția de energie
termică și eficiența în utilizarea energiei.

La redefinirea tuturor politicilor energetice și a noii strategii energetice trebuie ca în
centrul noilor decizii să se afle utilizatorul final, consumatorul.
România înregistrează penultimul nivel de salarizare din Europa, iar 50% dintre
utilizatorii finali sunt vulnerabili din cauza prețurilor la energia electrică și la gazele
naturale. La noi, conectarea și extinderea sistemelor de distribuție a gazelor naturale
și a energiei electrice se desfășoară la un preț și o durată mai mari decât în celelalte
state membre ale UE. Se impune deci, în mod cert, ca noul orizont al sistemului
energetic din România să fie redefinit ținând seama de noul statut al utilizatorului
final, respectiv acela de element esențial atât ca producător, cât și în rolul său de
utilizator.
Asociația noastră, Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei, alături
de celelalte organizații reprezentative din cadrul sectorului energetic din Romania își
propune ca, începând din anul 2018, să fie o adevărată „Platformă de Integrare” a
ideilor și opiniilor pentru realizarea cu succes a procesului de tranziție la care este
supus sectorul energiei.
Cu dorința ca acest obiectiv să fie atins, doresc să transmit și pe această cale întreaga
mea gratitudine domnului Gheorghe Bălan, directorul general executiv al CNR-CME
pentru activitatea depusă în anul 2017 și pentru întreaga sa activitate în cei 17 ani
la conducerea Asociației CNR-CME.
Adresez de asemenea mulțumiri echipei Secretariatului Executiv al CNR-CME, tuturor
consilierilor Asociației noastre, precum și membrilor colectivi și individuali,
partenerilor și colaboratorilor noștri pentru colaborare, cărora le transmit cele mai
călduroase urări de succes în activitatea profesională și personală.
Iulian Iancu

Președinte CNR-CME
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Mesajul Directorului General Executiv al CNR-CME

Pentru Secretariatul Executiv al Asociației CNR-CME, anul 2017 fost guvernat de
ideea perfecționării și eficientizării activității sale, în condițiile perceperii anumitor
dificultăți cu care se confruntă membrii noștri colectivi privitor la susținerea financiară
a activităților prevăzute în programul de acțiuni al CNR-CME, aprobat de Adunarea
Generală a Asociației. Ca urmare, măsurile întreprinse de noi în anul 2017 s-au înscris
în tendința continuă de a învăța din neajunsuri și, de ce nu, din greșeli. Înlăturând
punctele slabe și vulnerabilitățile am încercat să consolidăm punctele tari și să ne
axăm pe oportunități, introducând în munca noastră idei și măsuri noi, inovative
menite să corecteze ce era de corectat și să adaugăm ceea ce simțeam că trebuie
adăugat.
Pentru mine personal, anul care s-a încheiat a însemnat finalul unei activități pe care,
timp de 17 ani, m-am străduit să o îndeplinesc la cele mai înalte standarde de calitate,
indiferent de auspiciile sub care a navigat Asociația CNR-CME. Astfel, începând cu
data de 1 decembrie 2017 am pus punct, din proprie inițiativă, activității mele de
Director General Executiv al Asociației CNR-CME.
Activitățile noi sau în dezvoltare înființate și puse în practică în perioada mai 2000 –
noiembrie 2017, în calitatea mea de Director General Executiv al Asociației CNR –
CME au fost multe și, fără falsă modestie, mereu îmbunătățite.
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În cele ce urmează voi enumera doar câteva dintre Programele Anuale ale CNR-CME
dezvoltate cu maximă responsabilitate și eficiență :

▪ Programul anual de evenimente tehnico-științifice organizate de
CNR-CME, care a cuprins între 15 și 20 evenimente anual;
▪ Programul anual de evenimente organizate de membrii colectivi ai
CNR – CME (între 10 – 12 evenimente anual), la care Secretariatul Executiv al CNR
– CME a avut și are rolul de partener de eveniment;
▪ Programul: Forumul Regional al Energiei (FOREN) – Eveniment care a
debutat în anul 1992 drept Conferință Națională a Energiei, cu participare
internațională, devenit din anul 2000 Forum Român al Energiei, cu participare
internațională și care, din anul 2012, datorită succesului repurtat, a fost recunoscut
de Secretariatul General CME ca Eveniment Regional al Consiliului Mondial al Energiei
și a devenit Forumul Regional al Energiei organizat la nivelul Europei Centrale si
de Est. Durata evenimentului este de 5 zile, cu o participare de peste 700 de
specialiști și factori de decizie din industria energetică românească și central-est
europeană. FOREN cuprinde 11 evenimente importante, 5 secțiuni de comunicări
tehnice, 20-30 Mese Rotunde corporative, 40 – 50 de standuri expoziționale, activitați
social-culturale s.a.
▪

Programul: Colaborarea cu institutele de învățământ superior,
Academia Română, AOSR, ASTR și AGIR (16 universități din România,
Universitatea Tehnică a Moldovei și Institutul de Energetică al Academiei Republicii
Moldova);

▪ Programul: Platforma comună de colaborare între CNR – CME și cele
33 de ONG-uri membre CNR – CME, care funcționează din anul 2011;
▪ Programul de colaborare cu Republica Moldova, axat pe colaborarea
cu universitățile și unitățile cu profil energie din Republica Moldova (Universități,
Academia de Științe, autorități, companii, ONG-uri etc.);
▪ Programul Viitorii Lideri Energeticieni din România - VLER, care
funcționează din anul 2011 și care, datorită activităților desfășurate de membrii VLER,
a primit aprecieri din partea comunității Future Energy Leaders (FEL-100) din cadrul
Consiliului Mondial al Energiei. Din anul 2017 VLER s-a aliniat Programului FEL-100
și a devenit Programul Future Energy Leaders of Romania – FEL Romania
▪ Programul: Publicațiile CNR – CME care cuprinde, pâna în prezent:

Mesagerul Energetic – cu apariție lunară, din anul 2001;

EMERG Serie nouă – câte 2 volume pe an, din anul 2015;

Raportul Anual - din anul 2012;

Seniorii Energiei - din anul 2012;

Mesajul FOREN – odată la doi ani, din anul 2010;

Monografia CNR – CME - o data la zece ani. (Ultima monografie a fost
lansată în anul 2014, la aniversarea a 90 de ani de afiliere a CNR-CME la Consiliul
Mondial al României).

▪ Programul: Grupele de Studii CME – Participarea membrilor colectivi și a
consilierilor CNR – CME la elaborarea unui număr de 12 studii globale la nivelul
Consiliului Mondial al Energiei;
▪ Programul: Contribuții CNR – CME la Strategia Energetică a României
– Concluziile, recomandările și măsurile rezultate de la toate edițiile FOREN și de la
evenimentele CNR – CME organizate pe parcursul fiecărui an sunt transmise cu
regularitate forurilor decidente din România. Specialiștii, membri ai CNR-CME, și-au
adus, cu conștiinciozitate, contribuția de specialitate ori de câte ori au fost solicitați
la lucrările de propuneri privind liniile și orientările strategice în domeniul energie.
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*
Acum, la predarea unei ștafete nevăzute mai tânărului meu coleg, prof.dr.ing. Ștefan
GHEORGHE, doresc să îi transmit mesajul că activitatea CNR-CME, pe care a
acceptat din proprie voință să o coordoneze, nu este deloc ușoară, dar care, făcută
cu profesionalism, dăruire și pasiune aduce deosebite satisfacții.
Îmi permit, cu condescendența și cu experiența celor 17 ani purtați pe umeri, câteva
recomandări noului Director General Executiv al Asociației CNR-CME, câteva repere
pe care personal am încercat să le pun în valoare și pe care le recomand și domniei
sale, cu toată prietenia:
→ Să-și stabilească valorile și să le respecte, deoarece acestea reprezintă
stâlpul de rezistență al oricărei structuri;
→ Să-și îndeplinească atribuțiile cu pasiune, știut fiind că funcția de conducere
nu are program de lucru cu ore fixe;
→ Să dea dovadă de anduranță și să depășească toate dificultățile. Ca pe un
aforism să memoreze că ceea nu te omoară, te face mai puternic;
→ Să țină mereu ușa deschisă oricărei persoane care dorește să-i calce pragul,
deoarece comunicarea cu cei cu care lucrezi este esențială;
→ Să empatizeze permanent cu persoana care se află la celălalt capăt al
mesei, fie că este un membru de conducere sau, pur și simplu, un membru CNR –
CME.
→ Ca un corolar, trebuie avut în vedere că respectul reciproc este avutul cel
mai prețios în zestrea Asociației.
*

Îi las viitorului director general executiv al CNR-CME un colectiv de execuție restrâns
ca număr, dar profesionist, devotat destinului CNR-CME și permanent dispus la efort.
Îi las, de asemenea, realizarea pe care am considerat-o totdeauna ca cel mai mare
succes al meu, și anume colectivul de consilieri atașați Asociației, oameni cunoscuți
și recunoscuți pentru meritele profesionale obținute în domeniile unde au activat și
activează, dar și în sfera câmpului profesional de competențe ale Asociației CNR-CME.
Fiecare consilier în parte și-a dovedit atașamentul, prin punerea, necompensată
financiar, la dispoziția Secretariatului Executiv CNR-CME a competenței și a efortului
intelectual și fizic pentru mersul mereu ascendent al activităților din programele
Asociației.
Tuturor acestora, precum și colectivului de salariați al Secretariatului Executiv
(doamnele Silvia Prundianu, Elena Pavel și Violeta Pera) le aduc sincere și calde
mulțumiri pentru sprijinul pe care mi l-au acordat spre a-mi îndeplini toate
competențele, în interesul general al Asociației.
Muțumesc tuturor membrilor colectivi și individuali ai CNR-CME pentru atașamentul
față de Asociația Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei și pentru
modul în care au știut și au reușit să se implice în viața acesteia.
Mulțumesc tuturor asociațiilor, fundațiilor și O.N.G.-urilor, academiilor și unităților de
învățământ superior pe care, în decursul acestor 17 ani, i-am simțit mereu aproape
de interesele pe care CNR-CME le reprezintă și în slujba cărora s-au pus.
Mulțumesc tuturor partenerilor media împreună cu care am reușit închegarea unei
fructuoase colaborări.
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Mulțumesc partenerilor din Republica Moldova pentru strânsa colaborare pe care am
avut-o în întreaga perioadă, pe parcursul căreia s-au legat și strânse legături de
prietenie.
Mulțumesc tinerilor membri ai Programului VLER/FEL Romania pentru implicarea în
activitățile CNR-CME.
În final, dar nu în cele din urmă, transmit toate mulțumirile tuturor celor care, pe
parcursul ultimilor 17 ani au asigurat Conducerea Executivă a Asociației, fără
înțelegera cărora și fără a căror frumoasă colaborare nu s-ar fi putut vorbi acum
despre acest remarcabil bilanț.
Asigur și pe această cale pe toți membrii Asociației Comitetul Național Român al
Consiliului Mondial al Energiei de menținerea, în continuare, a atașamentului meu și
respectul meu față de aceștia și, am ferma convingere că noul purtător al ștafetei va
adăuga noi smaraldice piese la mersul înainte al acesteia.

Gheorghe Bălan

Director General Executiv

11

Predarea-primirea ștafetei de director general executiv al
Asociației CNR-CME
În cadrul Consiliului Director CNR-CME din 21 decembrie 2017, găzduit de Camera
de Comerț și Industrie a Municipiului București, a avut loc o emoționantă ceremonie
de omagiere a domnului dr.ing. Gheorghe BĂLAN pentru cei 17 ani dedicați
dezvoltării și consolidării Asocțiației și de predare a ștafetei sale de director general
executiv domnului prof.dr.ing. Stefan GHEORGHE.
Într-un emoționant discurs, domnul dr.ing. Iulian Iancu, președintele CNR-CME, a
amintit evenimentele mai importante din viața Asociației coordonată de dl Gheorghe
BĂLAN, i-a adresat mulțumiri pentru modul în care domnia sa a reușit să coaguleze
specialiști de prestigiu și idei valoroase în interiorul CNR-CME, a subliniat realizările
majore ale celor 17 ani și a transmis întreaga sa gratitudine pentru modul desăvîrșit
în care și-a îndeplinit mandatul de director general executiv.
Domnul Stefan GHEORGHE a mulțumit pentru încrederea acordată, a subliniat rolul
covârșitor al domnului Gheorghe BĂLAN în viața Asociației și și-a exprimat întreaga
disponibilitate de a îndeplini cu profesionalism obiectivele pe care și le-a propus la
preluarea mandatului pentru o cât mai bună reprezentare a intereselor membrilor
asociației CNR-CME atât la nivelul Consiliului Mondial al Energiei, cât și la nivelul
instituțiilor din România, precum și creșterea calității evenimentelor organizate de
asociație, prin păstrarea unui număr optim de evenimente, alături de evenimentul
emblemă - Forumul Regional pentru Europa Centrală și de Est-FOREN.
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Vădit emoționat, domnul Gheorghe Bălan a reiterat muțumirile adresate tuturor
membrilor colectivi și individuali ai CNR-CME, partenerilor și colaboratorilor Asociației,
subliniind încă o dată meritul său cel mai mare: acela de a fi format un colectiv de
execuție profesionist, compus din doamnele Siliva Prundianu, Elena Pavel și
Violeta Pera, precum precum și excelentul colectiv de consilieri atașați Asociației,
format din profesioniști recunoscuți în domeniile unde au activat sau mai activează
încă.
La finalul ceremoniei, domnului Gheorghe Bălan i-au fost oferite plachete și diplome
de excelență de către domnii: dr.ing. Iulian Iancu – din partea CNR-CME, dr.ing.
Mihai Mihăiță-președintele Academiei de Științe Tehnice din România și prof.dr.ing.
George Darie, prorectorul UPB.
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Membrii CNR-CME
Conform statutului Asociației, calitatea de membru CNR – CME se acordă persoanelor
fizice și juridice din ţară şi din străinătate astfel:
→ Membri individuali (persoane fizice): cercetători, proiectanţi, profesionişti
valoroși cu experienţă în domeniul energiei şi activităţi conexe energiei, implicaţi activ
în realizarea obiectivelor asociaţiei
→ Membri colectivi: organizaţii cu personalitate juridică (companii naţionale,
societăţi comerciale, regii autonome, institute de învăţământ superior, institute de
cercetare – dezvoltare, organizaţii neguvernamentale) cu activităţi în sectorul
energiei şi/sau conexe energiei;
→ Membri onorifici (persoane fizice) : specialişti cu activitate remarcabilă şi
largă recunoaştere pe plan intern şi internaţional în domeniul energiei
→ Membri ai Programului VLER: cei mai buni tineri specialiști din cadrul
companiilor de stat și private și din mediul universitar și de afaceri.

Asociații/ Fundații/ Patronate/ Media/ Mediul de Afaceri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

AAEC
- Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri
AAIR
- Asociația pentru Automatizări și Instrumentație din România
ACFR
- Asociația Contractorilor de Foraj din România
ACUE
- Asociația Companiilor de Utilități din Energie
AEHR
- Asociația pentru Energia Hidrogenului din România
AFEER
- Asociația Furnizorilor de Energie Electrică în România
AGIR
- Asociația Generală a Inginerilor din România
AMCHAM
- Camera de Comerț Româno-Americană
AMICOM
- Amicom Consulting & Strategy
ANCER
- Asociația Națională a Consumatorilor Energetici din România
ANIS
- Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii din România
APE
- Asociaţia Patronală Energia
APER
- Asociatia pentru Politici Energetice din România
APPR
- Asociaţia Patronatul Petrolului din România
APSUNE
- Asociația Patronală Surse Noi de Energie
AQUA NOSTRA
- Asociația Națională a Hidroenergeticienilor din România
ARBIO
- Asociația Română de Biomasă și Biogaz
AREE
– Asociația Română pentru Energie Eoliană
AREN
– Asociația Română Energia Nucleară
Asociatia Consumatorilor de Energie din Republica Moldova
Asociaţia pentru Promovarea Educației Permanente
Asociaţia „Societatea Româna 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 Sindicală Meridian
DK EXPO
ENERO
- Centrul Pentru Promovarea Energiei Curate și Eficiente din România
FREM
– Fundația Română pentru Energie și Mediu
Fundatia Acțiunea Civică
GREENPEACE
– Fundația Greenpeace CEE România
Fundatia Lumina Institutii
de Învățământ
– Universitatea Europei De Sud – Est Lumina
IRE
- Institutul Național Român pt Studiul Amenajării și Folosirii Surselor de
Energie
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
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47.

Strata SPA Roma Italia Sucursala Dambovita

48.
49.
50.
51.
52.

Terra Mileniul III
Trim Publications SRL
Uniunea Energeticienilor din Republica Moldova
Vlasceanu, Ene și Asociații
Ziarul „Economistul” Editat de AGER

Autorități
1.

Agentia Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive

2.
3.
4.

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
Academia
Academia
Academia
Academia

Română
Română
Română
Română
Română

–
–
–
–
–

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

Cercetare / Proiectare / Studii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

3T Training Team SRL
Formenerg S.A.
FREE – Fondul Român pentru Eficiență Energetică
ICEMENERG S.A.
ICG INTEGRATED CONSULTING
ICPE ACTEL S.A.
ICPE S.A.
INCD ECOIND
INCD TURBOMOTOARE COMOTI
INCDIE ICPE-CA
ISCE S.A.
ISPE S.A
ISPH PROJECT DEVELOPMENT S.A.
ROMELECTRO S.A.
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.

ABB SRL
ADREM
AEM SA
ALMIPA Prod SRL
ALSTOM Infrastructure Romania
ANSALDO Nucleare SPA
ARC Brasov Srl
ELECTROMAGNETICA S.A.
EMERSON Process Management Romania Srl
EXE Green Holding
GENERAL ELECTRIC International SRL Wilmington Sucursala Romania
HITACHI Europe Ltd. Reprezentanta
HONEYWELL Romania SRL
HYDAC SRL
ITS Events Management
Marine& Offshore Consultants
Moldelectromontaj
NOVA Industrial SA
A Red Nord
SCHNEIDER Electric Romania Srl
SCHUNK Carbon Technology Srl
SEBA Dynatronic Gmbh Romania
SIEMENS SRL

24.
25.

SMART S.A.
TELETRANS S.A.

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

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA
ELECTRICA SA
ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA
ENEL ROMANIA
HIDROELECTRICA S.A.
MET ROMANIA ENERGY MARKETING SRL
NUCLEARELECTRICA S.A.
OPCOM S.A.
REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA -RATEN
TRANSELECTRICA S.A.
VEOLIA ENERGIE PRAHOVA

Petrol și Gaze – Echipamente și Servicii
1.

Grup Servicii Petroliere S.A.

Petrol și Gaze – Transportatori, Producatori și Distribuitori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Componența Consiliului Director CNR-CME, 2016-2019
Președinte

Iulian Iancu, Președintele Comisiei de Industrii
și Servicii- Camera Deputaților

Vicepreședinte/Trezorier
Vicepreședinte

Ioan Dan Gheorghiu, Director general ISPE SA
Gabriel Comănescu, Președinte, Grup Servicii
Petroliere SA
Gheorghe Bălan

Director General Executiv

Membrii Consiliului Director CNR-CME (în ordinea alfabetică)
Nr.crt.
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.

Nume și prenume
Adrian Andrei Adam
Lucian - Liviu Albu
Ovidiu Apostol
Bogdan Badea
Corneliu Bodea
George Darie
Sorin Dimitriu
Sorin Calin Gal
Cristian Gentea
Mariana Gheorghe
Florin Gugu
Liviu Ilasi
Ionel Ilie
Cornel Jivan
Emil Macovei
Octavian Macovei
Virgil – Marius Metea
Mihai Mihaita
Mihail Minescu
Corina Popescu
Ion Potârniche
Dan Cătălin Stancu
Frank Hajdinjak
Ion Sterian
Florin Tobescu
Iulian – Robert Tudorache
Bogdan Valter
Nicolae Napoleon Antonescu
Claudiu Butacu

Instituția
Director general ICEMENERG
Academician, Academia Româna
Director, Romelectro SA
Președinte Directorat Hidroelectrica SA
Președinte ADREM
Prorector, UPB
Președinte, CCIB
Director General, ANRM
Director General, RATEN
Director General Executiv, OMV Petrom
Director, ENEL
Director General, CONPET SA
Director, CE Oltenia SA
Director, ICPE SA
Sef Serviciu, SN Nuclearectrica SA
Director, Electromagnetica SA
Director general,SNGN ROMGAZ SA
Președinte, ASTR si AGIR
Prorector, UPG
Director general executiv ,Transelectrica SA
Director General, ICPE ACTEL
Director General, SE Electrica SA
Director General, E.ON Romania SA
Director General Interimar, SNTGN Transgaz SA
Sef Serviciu, ANRE
Secretar de Stat, Ministerul Energiei
Director, ENGIE Romania
Președinte -Consiliul Stiintific, CNR-CME,
Vicepreședinte Parteneriate VLER/FEL Romania
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Consiliul Director al CNR-CME este reprezentat de următoarele
entităţi marcante din domeniul energiei și al mediului

Domeniul de responsabilitate

Entitatea

Politici energetice

Ministerul Energiei

Producerea energiei electrice şi termice

Hidroelectrica

Activităţi nucleare, producerea energiei electrice în centrale
nucleare

RATEN

Producerea şi distribuţia petrolului şi a produselor petroliere

OMV PETROM

Producerea, stocarea şi distribuţia petrolului si a gazelor naturale

Nuclearelectrica

Romgaz, Transgaz, CONPET

Producerea şi distribuţia cărbunelui
Producerea energiei electrice si termice

Complexul Energetic Oltenia

Operatori de transport şi distribuţie
a energiei electrice

Transelectrica, Electrica
ENEL, E.ON, ENGIE

Producerea de echipamente şi servicii energetice

Electromagnetica, Grup
Servicii Petroliere, Adrem Invest,
ICPE ACTEL, Romelectro

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

ISPE, ICPE, ICEMENERG

Autorităţi cu responsabilităţi in domeniul energiei electrice,
gazelor naturale, eficientei energetice, surselor minerale

ANRE, ANRM

Centrele universitare din ţară si Academii din România

UPB, UPG, Academia
Română, ASTR

Domeniul de afaceri

CCIB

Parlamentul României

Comisia de Industrii şi
Servicii a Camerei Deputaţilor

ONG-uri cu profil energie-mediu

CNR-CME

Secretariatul Executiv CNR-CME
Silvia Prundianu
Violeta Pera
Elena Pavel

– Șef Departament Evenimente, Comunicare si Relații Publice
Interne
– Șef Departament Secretariat General, Comunicare si Relații
Publice Externe
– Șef Departament Financiar-Contabil-Marketing

Mesagerul Energetic
Dr. ing. Gheorghe Bălan - Director general executiv
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Consilierii CNR-CME (în ordine alfabetică )
1.

Prof. dr. ing. Antonescu Nicolae Napoleon

Președintele Consiliului Științific CNR-CME

Petrol – Gaze

2.

Ing. Căpraru Constantin

Energii din surse convenționale și neconvenționale

Inovări si promovari în cercetare petrol si gaze (P & G)

3.

Ing. Constantin George/ Comitetul de Conducere FEL Romania

Programul Anual de activități VLER

Programul Future Energy Leaders – FEL 100
Prof. dr. ing. Golovanov Nicolae

Responsabilul Programului „ Relatiile cu Republica Moldova”

Mesajul FOREN

Piața de energie

4.

5.

Dr. ing. Indre Gheorghe

Studiul CME: Trilema Energiei

Problemele legate de sistemul energetic

6.

Ing. Marinescu Cătălin

Relațiile CNR – CME cu patronatele si sindicatele din domeniile energie – mediu
Prof. dr. ing. Muşatescu Virgil
 Responsabilul Programului „Forumul Regional al Energiei - FOREN”
 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 organizatii internationale, comitete membre CME etc.
Dr. ing. Pătruţi Alexandru

Responsabilul Programului „Contribuții CNR- CME la elaborarea
Strategiei Energetice Naționale”

Resursele minerale, acte de reglementare

Concesiunile petrol, gaze, miniere

Cooperare internationala privind petrolul, gazele etc.
Prof.dr. ing. Purica Ionuţ
 Relațiile cu Academia Româna și cu entitățile cu profil energie – mediu,
inovare din cadrul Academiei Române
 Relațiile cu institutele, fundatiile si asociatiile cu profil cercetare – dezvoltare
 Relațiile cu reglementatorii din domeniul nuclear
Prof. Ratcu Elena
 Responsabilul Programului „Platforma comuna de colaborare CNR – CME – ONGurile membre CNR - CME”
 Raportul Anual CNR – CME
 Mesajul FOREN
 Seniorii Energiei – dialoguri – rubrica in Mesagerul Energetic
 Administrare paginilor Facebook CNR-CME și FOREN
Dr. ing. Rugină Vasile:

Energie – mediu

Eficienta energetica
Ing. Vlădescu Anton/ing.Țuțuianu Ovidiu
 Performance of Generating Plant (WEC Study Group)
 Producerea eficientă a energiei electrice și termice;
 Sisteme de management (calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă, energie);

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 Impactul S.E.N asupra mediului înconjurător
Ing. Vernescu Victor:

Responsabilul Programului „Publicatiile CNR – CME”

Statutul CNR – CME si relatiile cu alte institutii pe probleme de statut

Biblioteca CNR - CME
Drd. ing. Vilt Călin:

Rețele inteligente (Smart Grids)

Programul nuclear

Secretariatul Executiv CNR- CME răspunde de programele :
15.
16.
17.

Programul: Colaborarea cu institutiile de invatamant superior si Academii

Responsabil de Program: Dr. ing. Gheorghe Bălan
Programul: Partenerii Media

Responsabil de Program: Ing. Silvia Prundianu
Programul anual de Evenimente CNR – CME anual

Responsabil de Program: Dr. ing. Gheorghe Bălan
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Foto: Secretariatul Executiv al CNR-CME

Foto: Consilierii CNR-CME
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Structura organizatorică a Asociaţiei CNR-CME, 2017
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Consiliul Ştiinţific al CNR-CME
Consiliul Stiinţific: oferă consultanţă Secretariatului Executiv CNR-CME pentru
activităţile ştiinţifice, tehnice şi expoziţionale ale Asociaţiei și îşi desfăşoară activitatea
în cadrul Grupelor sale de Lucru, conduse de coordonatori numiţi de Consiliul Director
CNR-CME, pe baza propunerii preşedintelui Consiliului Stiinţific. Aceştia răspund de
avizele şi punctele de vedere stabilite, fiecare în domeniul său de activitate. Membrii
Consiliului Ştiinţific participă la şedinţele de Consiliu Director.

Structura Consiliului Științific 2017
Preşedinte

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

Vicepreşedinte
Secretar Tehnic

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

MEMBRII CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC

(in ordine alfabetică)

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

Director General ALSTOM Thermal Services
Profesor Universitatea din Petroşani
Consilier CNR-CME
Consilier ISPE
Președinte SIPG
Consilier CNR-CME
Director General TRACTEBEL Engineering (ENGIE)
Director RATEN ICN
Preşedinte ASRO
Consilier CNR-CME
Director General HIDROSERV

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

Grupa de lucru

Coordonator
Program-Membru CS

1.

Politici Europene pentru promovarea
dezvoltării sustenabile a energiei

Prof. dr. ing. Virgil Muşatescu

2.

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

Ing. Anton Vlădescu/ ing. Ovidiu Țuțuianu

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: utilizatorul final

Drd. ing. Călin Radu Vilt

6.

Cărbune, uraniu şi mixul energetic

Dr. ing. Alexandru Pătruţi

7.

Petrol şi gaze

Prof. dr. ing. Nicolae Napoleon Antonescu

8.

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

Ing. Dragoş Gabor/dr.ing. Miron Laurențiu Goia

10.

Eficienţa energetică. Promovarea
consumului eficient de energie

Dr.ing. Vasile Rugină

11.

Cercetarea în domeniul energiei.
Finanţarea dezvoltării sustenabile a
energiei

Prof. dr. ing. Ionuţ Purica

9.

Conf. dr. ing. Lucian Toma
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Consiliul de Etică şi Onoare al CNR-CME
Consiliul de Etică și Onoare promovează în rândul membrilor asociaţiei un
comportament adecvat, bazat pe corectitudine, încredere reciprocă şi sprijin în
activităţile profesionale şi de soluţionare operativă, eficientă şi echidistantă a
abaterilor de la prevederile Codului de Etică şi Onoare a membrilor CNR-CME.
Preşedintele Consiliului de Etică şi Onoare CNR-CME este prof. dr. ing. Nicolae
Golovanov (profesor universitar, UPB).
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Reprezentanţii CNR-CME în Instituţiile de Învăţământ Superior și
Academii
1. Academia Română
→ Acad. Lucian-Liviu Albu
→ Prof. Viorel Bădescu
→ Prof. dr. ing. Constantin Bulac
→ Prof.dr. ing. Laurențiu Fara
→ Prof.dr.ing.Filip Cârlea

– Director, Institutul de Prognoză Economică
- Membru al Academiei Române, Secția de Stiințe
Tehnice
– Comisia de Energetică, director Departament
Sisteme Electroenergetice
- Președinte, Comisia de Energie Regenerabilă
- Director, Centrul de Promovare a Surselor
Regenerabile de Energie și Eficiență Energetică

2. Academia de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR)
→ Prof.dr.ing. Mihai Mihăiţă
– Preşedinte
3. Academia Oamenilor de Stiinţă din România (AOSR)
→ Prof.dr.ing. Adrian Badea
– Preşedinte
4. Universitatea „Transilvania” Brasov
→ Prof. dr. ing. Nicolae Dănuţ Ilea
- Director Dep. Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată,
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor
5. Universitatea „Politehnica” Bucureşti
→ Prof. dr. ing. George Darie
– Prorector UPB
→ Prof. dr. ing. Mircea Eremia
- Profesor universitar emerit
6. Academia de Studii Economice
→ Prof. univ. dr. Adrian Tanţău
7. Universitatea Bucureşti
→ Prof.univ.dr. Nicolae Anastasiu

– decan FABIZ

– M.C. al Academiei Române

8. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
→ Prof. dr.ing. Sorin Caluianu
– Șef departament
→ Prof. dr. ing. Eleonora Darie
9. Universitatea Tehnică din Cluj
→ Prof. dr. ing. Mircea Chindriş

- Profesor universitar

10. Universitatea Maritimă din Constanta
→ Prof. dr. ing. Darie Tudor
- Profesor universitar
11. Universitatea din Craiova
→ Prof. dr. ing. Ion Mircea

- Profesor universitar

12. Universitatea „Dunarea de Jos” din Galaţi
→ Prof. dr. ing. Toader Munteanu
- Profesor universitar
→ Dr. ing. Gelu Gurguiatu
– Decan, Facultatea de Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică
13. Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaşi
→ Prof. dr. ing. Dumitru-Marcel Istrate – Prorector
14. Universitatea din Oradea
→ Prof. dr. ing. Gabriel Bendea

15. Universitatea din Petroşani
→ Prof. dr. ing. Nicolae Iliaş

– Decan, Facultatea Inginerie Energetică şi Management
Industrial

– Profesor universitar
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16. Universitatea de Petrol si Gaze din Ploieşti
→ Prof. univ.dr.ing. Mihail Minescu
– Prorector
17. Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava
→ Prof. univ. dr. ing. Radu Pentiuc
– Director Departmentul Electrotehnică
18. Universitatea „Valahia” din Targovişte
→ Prof. dr. ing. Nicolae Olariu
- Profesor universitar
19. Universitatea „Politehnica” din Timişoara
→ Conf. dr. ing. Gheorghe Toma Vuc - Director, Departamentul Electroenergetică

REPUBLICA MOLDOVA
20. Universitatea Tehnică a Moldovei
→ Conf. dr. Victor Pogora
– Decan, Facultatea Energetica și Inginerie Electrica
21. Academia de Ştiinte a Moldovei – Institutul de Energetica
→ Dr. Mihai Tîrşu
– Director
22. Asociația Consumatorilor de Energie
→ Prof. dr. ing. Nicolae Mogoreanu
- Președinte

25

Membrii CNR-CME în Grupele de Studii ale Consiliului Mondial al Energiei
(London Office)
La nivelul Consiliului Mondial al Energiei există şase domenii geografice de activitate
care includ o serie de Grupe de Studii şi de Programe, orientate pe principalele
domenii ale energiei pe termen scurt, mediu şi lung. Datorită recunoaşterii de către
Consiliul Mondial al Energiei a expertizei şi a notorietăţii specialiştilor români, unii
dintre membrii ai CNR-CME au fost nominalizați în Grupe de Studii ale Consiliului
Mondial al Energiei, după cum urmează:
Nr.

Grup de Studii

Președinte

1.

Resursele Mondiale
Energetice

Hans Wilhelm
Schifter

2.

Trilema Energiei

Joan
MacNaughton

4.

Scenarii energetice
globale: Energy
Water – Food Nexus

Ged Davis

5.

Scenarii energetice
globale: E-Mobility

Ged Davis

6.

Eficiența energetică

Elena Nekhaev

7.

Integrarea surselor
regenerabile în
sistemul
electoenergetic
(RESI)

Alessandro Clerici

Finanțarea
infrastructurii
energetice reziliente

Didier Sire

8.

9.

10.

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

11.

Reguli de
tranzacționare și
investiții

12.

Cadrul global

13.

Future Energy Leaders
Programme – FEL 100

14.

WEC Academy
Progress Raport

CNR-CME și entitățile
membre
ANRM și CNR-CME

Florina Șora,
Alexandru Pătruți

Transelectrica SA

-

CNR-CME

Gheorghe Indre

Academia Română și CNRCME

Ionuț Purica

Electrica SA și ICPE SA

Nicolae Mocioi

CNR-CME

B.P. Rao

Tim Richards
GE USA
Stefan Ulreich
Sophie Rose –
Manager
Filipe Mota da
Silva - Chair
Cristina Morales

Călin Vilt

ANRE, OMV Petrom și CNRCME

Emil Calotă, Mădălin
Apostol și Vasile
Rugină

Transelectrica SA

-

CNR-CME

Nicolae Golovanov

Transelectrica SA și
Transgaz SA

-

CNR-CME
Philippe Joubert

Nominalizări

CEZ Romania
CNR-CME
ELCEN Bucuresti
CNR-CME și Nuclearelectrica

Virgil Mușatescu
Gheorghe Indre
Adrian Borotea
Virgil Mușatescu
Anton
Vlădescu/Ovidiu
Țuțuianu

Romanian Energy Center
WEC/ Romanian National
Committee
CNR-CME

Virgil Mușatescu

FEL Romania

Andrei Covatariu
Ioana Gafton

FEL Romania

George Constantin
Andrei Covatariu

Gheorghe Indre
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Programele de activități CNR-CME, 2016 – 2019

1. Programul Anual de Evenimente CNR-CME
→ Responsabil: Dr.ing. Gheorghe BĂLAN/Dr.ing. Ștefan GHEORGHE

2. Forumul Regional Al Energiei - FOREN 2018
→ Consilier responsabil: Prof.dr.ing.Virgil Mușatescu

3. Platforma Comună de Colaborare CNR-CME a Asociațiilor Profesionale
din Domeniile Energie - Mediu Membre
→ Consilier responsabil: Prof. Elena Ratcu

4. Colaborarea cu Instituțiile de Învățâmânt Superior, Academia
Româna, AOSR, ASTR
→ Responsabil: Dr.ing. Gheorghe BĂLAN/Prof.dr.ing. Ștefan GHEORGHE

5. Partenerii Media CNR-CME
→ Responsabil de program: Ing. Silvia Prundianu

6. Publicațiile CNR-CME
→ Consilier responsabil: Ing. Victor Vernescu

7. Grupele de Studii și Activitatile Desfasurate sub Egida CME
→ Responsabil: Dr.ing. Gheorghe BĂLAN/Prof.dr.ing. Ștefan GHEORGHE

8. Viitorii Lideri Energeticieni Din Romania - VLER / FEL ROMANIA
→ Responsabil : Comitetul de Conducere FEL Romania

9. Colaborarea cu Unitățile din Republica Moldova
→ Consilier responsabil: Prof.dr.ing. Nicolae Golovanov

10.Contribuții CNR-CME la Elaborarea Strategiei Energetice Naționale
→ Consilier responsabil: Dr.ing. Alexandru Pătruți
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Evenimente 2017
Evenimente organizate de CNR-CME
♦ 26 ianuarie 2017: Adunarea Generală a membrilor Asociației CNRCME
Adunarea Generală CNR-CME a reunit membrii colectivi și individuali ai CNR-CME,
factorii de decizie și reprezentanții companiilor, societăților și firmelor importante din
domeniul energiei (energie electrică, petrol, gaze, cărbune, surse regenerabile de
energie), al producerii și furnizării de echipamente și servicii pentru sectorul energie,
reprezentanți ai institutelor de cercetare, centrelor universitare, organizațiilor
nonguvernamentale, decidenți guvernamentali. Adunarea Generală a prezentat
analiza de ansamblu a activităţii Asociaţiei din anul 2016, a trasat principalele direcţii
de activități pentru anul 2017, a prezentat Raportul Consiliului Director al CNR-CME
privind activitatea și execuția bugetară de venituri și cheltuieli pe anul 2016, proiectul
planului de activități și al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.
Mesajele importante transmise de participanții la Adunarea Generală a
membrilor CNR-CME
→ „Realizările deosebite ale anului 2016 au cuprins, printre altele, 21 evenimente
tehnico-științifice organizate de către CNR-CME și 43 de evenimente organizate în
coorganizare sau în parteneriat de CNR-CME cu alte entități din industria energetică
a României. Evenimentul de referință al anului 2016 rămâne incontestabil
organizarea FOREN 2016, ale cărui concluzii și recomandări au fost publicate în
volumul bilingv română-engleză „Mesajului FOREN 2016”, transmis tuturor factorilor
de decizie economici și politici, precum și participanților la eveniment, membrilor
colectivi, individuali și partenerilor CNR-CME. Se estimează că, la nivel global anul
2017 se va confrunta cu multiple probleme privitoare în special la inegalitatea socială
accentuată, scăderea încrederii în organismele statului, în bănci și în sistemul judiciar,
căderea unor mituri ce păreau a fi statornice în domeniul energiei, dificultatea
realizării investițiilor în sectorul energiei la nivel global, lipsa de resurse umane
calificate. Sunt aspecte ce par a influența și energetica românească.
În 2017, România trebuie să-și concentreze atenția pe inovare și resursa umană.
Trebuie, de asemenea, să investim în revoluţia tehnologică şi în dezvoltarea
sistemelor inteligente, cu tehnologii alternative, eficienţă energetică şi o pregătire
superioară a personalului. Problema resursei umane este foarte importantă, iar
România este vulnerabilă în acest domeniu. Încă din 2011, Asociația noastră susține
Programul VLER(Viitorii Lideri Energeticini din România), ne punem speranţa în tinerii
care s-au implicat profund în rezolvarea problemelor de energie, iar VLER este un
bun exemplu de bune practici în acest sens.
Un rol important îl are informarea şi cunoaşterea, iar în acest sens, CNR-CME a făcut
eforturi pentru informarea utilizatorilor de energie și prin iniţiativa realizării unei
platforme comune care a antrenat şi alte ONG-uri din domeniu pentru asigurarea
transparenţei decizioanle şi pentru a depăşi neîncrederea în formarea corectă a
preţurilor.
Pornim anul 2017 având în față mari provocări (Brexit, Orientul Mijlociu, conflictul
dintre naționalismul american și menținerea valorilor globalismului susținut de
China). Energia rămâne în continuare un element de presiune politică la nivel global.
Rezolvarea unor probleme actuale, în special în Orientul Mijlociu, poate conduce la
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reducerea tensiunilor şi în domeniul energeticii globale. De asemenea, este urmărită
cu interes evoluţia direcţiilor în domeniul energie în epoca Trump şi modul în care va
fi abordată problema Chinei care, în dorinţa extinderii pieţei de desfacere, a dezvoltat
o amplă industrie de contrafaceri şi produse falsificate şi, practic, a blocat eforturi de
cercetare - dezvoltare. Este în continuare esenţială promovarea tehnologiilor
moderne cu necesar redus de energie şi eficienţă energetică superioară: vehicule
electrice, dezvoltarea utilizării LNG, soluţii de iluminat cu LED-uri, realizarea de noi
centrale termoelectrice cu randamente de peste 60%.
CNR-CME are ca membri pe unii dintre cei mai buni specialiști în domeniu, iar
contribuția acestora poate avea un rol hotărâtor în dezvoltarea sistemului energetic”
(Iulian Iancu, președintele CNR-CME)
→ „Deși Ministerul Economiei și-a început activitatea într-un moment dificil al
sistemului energetic, datorată condițiilor de iarnă severă, a fost asigurată alimentarea
cu energie electrică şi cu gaze naturale şi au fost acoperite şi obligaţiile pentru export.
Este necesar ca toate acţiunile din domeniu să fie mai clare, atât pentru utilizatori,
cât şi pentru investitori și, de asemenea, să fim recunoscuţi ca operatori regionali.Din
strategia energetică publicată trebuie preluate lucrurile bune, prioritatea zero fiind
păstrarea integrității sistemului energetic, stimularea investitorilor de a construi în
România și coagularea tuturor forțelor interesate de progresul economic al României”
(Alexandru Petrescu, ministrul economiei)
→ „General Electric are o contribuție semnificativă la dezvoltarea sectorului
energie din lume şi din România, practic 25% din producţia de energie mondială de
energie fiind produsă cu echipamente G.E, firma participând activ la procesul de
realizarea a independenţei energetice şi asigurarea securităţii în alimentare cu
energie a României cu produse de înalt nivel tehnologic şi eficienţă ridicată” (Cristian
Colţeanu, director General Electric-România)
→ „Sunt de apreciat eforturile făcute pentru elaborarea strategiei energetice
naționale, precum şi contribuția CNR-CME la elaborarea unui document de poziţie în
acest sens. Documentul elaborat la nivelul Ministerului Energiei este amplu şi se
bazează pe participarea unui larg colectiv de specialişti. Lipsa indicaţiilor bibliografice,
a listei specialiştilor care au lucrat la elaborarea acestuia precum şi a instituţiilor care
au contribuit trebuie să fie depăşită la următoarea abordare. Au apărut noțiuni
greoaie şi au fost utilizate în exces formulări neclare în limba engleză deşi în limba
română există formulări clare utilizate în normativele cunoscute de către toţi
specialiştii. Apare, pe alocuri, senzația că materialul nu este opera unor specialiști în
energie. Raportările exagerate la rezultatele obţinute cu ajutorul programului PRIMES
ascund faptul că acesta este doar un model de calcul, uneori depăşit, care oferă
informaţii în funcţie de datele introduse astfel că accentul trebuie pus pe
corectitudinea datelor introduse şi nu pe rezultatele indicate de program” (Gheorghe
Indre, consilier CNR-CME)
→ „Activitatea CNR-CME este pe cât de compexă și de bine structurată, pe atât
de apreciată în comunitatea energetică din România, fapt reliefat și de publicarea,
începând din anul 2012, a Raportului Anual CNR-CME. Toate programele,
evenimentele, studiile și publicațiile editate de CNR-CM, reprezintă adevărate repere
pentru energeticienii români și modele de urmat de alte Comitete Membre ale
Consiliului Mondial al Energiei, fapt de altfel subliniat și de conducerea Executivă a
Secretariatului General al CME de la Londra. Programul coordonat de CNR-CME și
dedicat formării Viitorilor Lideri Energeticeni ai Romaniei (VLER/FEL Romania)
demonstrează capabilitatea, profesionalismul, creativitatea și prospețimea gândirii
tinerilor energeticieni, perfect aliniată noilor tehnologii industriale în dezvoltare”
(Elena Ratcu, consilier CNR-CME)
→ „ Implicarea tinerilor în activitatea internaţională a tinerilor, suportul CNRCME în acest domeniu, creşterea vizibilităţii pe plan global, dorinţa de a creşte
numărul membrilor activi, dorinţa de parteneriat cu Ministerul Energiei sunt condiții
esențiale în dezvoltarea în continuare a Programului VLER/FEL Romania din cadrul
CNR-CME. Activitățile VLER au avut un ecou deosebit pe plan internaţional, astfel
încât doi dintre membrii Pogramului VLER au fost incluşi în rețeaua mondială FEL 100
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a celor mai buni tineri energeticeni la nivelul Consiliului Mondial al Energiei. VLER a
deschis deja colaborări cu tineri din Bulgaria și sunt avansate discuțiile cu tineri
energeticieni din Ungaria, Austria și Germania” (Claudiu Butacu, reprezentant VLER
în Consiliul Director CNR-CME)
→„Contribuția CNR-CME la analiza unor probleme importante ale sistemului
actual de energie, realizarea FOREN 2016 şi aportul adus de Asociație la elaborarea
documentului de poziţie privind noua Strategie Energetică a României sunt numai
câteva dintre multele activități în care s-au implicat specialiştii CNR-CME. Este
regretabil că la elaborarea strategiei energetice a României nu au fost invitate, în
mod oficial, să participe şi institute de specialitate care ar fi putut să aibă un aport
important pe baza experienţei în domeniu. Congresul CME, de la Istanbul (octombrie
2016) a reliefat probleme importante privind mixul de energie (cu tendințe de
scădere a cărbunelui și a hidrocarburilor, cu accent pe introducerea surselor
regenerabile) și a subliniat importanța Acordului de la Paris care cere ca temperatura
globală a Terrei să nu crească cu mai mult de 2 C până la sfârșitul secolului. Deşi
toate ţările s-au angajat la Paris să participe la acţiunile pentru limitarea poluării
mediului ambiant nu este sigur că aceste angajamente vor fi și respectate. Este
necesar să se depună eforturi pentru soluţii practice de stocare a energiei electrice
pentru a asigura sustenabilitatea utilizării eficiente a surselor regenerabile de
energie” (Nicolae Napoleon Antonescu, președintele Consiliului Științific al CNRCME)
→ „Din păcate, încă se acordă o atenţie redusă dezvoltării surselor distribuite
de energie care ar putea avea o pondere importantă în cogenerarea de nivel local, la
gazeificarea deşeurilor şi la reducerea poluării mediului ambiant având în vedere că
în prezent, în România, doar 5% dintre deşeuri sunt procesate, iar restul se
depozitează în aşa numitele „gropi ecologice”. Sunt necesare unitățile mici de
cogenerare care pot asigura, într-o rețea ingenios întocmită, cererea utilizatorilor, în
context susținând necesitatea utilizării deșeurilor urbane drept surse de
energie.Mulțumim conducerii CNR-CME pentru contribuţia la activităţile ASRO şi
solicităm în continuare sprijinul pentru o participare mai amplă la Comitetele de lucru
al ASRO” (Gheorghe Ţucu, Preşedinte ASRO)
→ „Este necesară elaborarea unei legi pentru biomasă şi biogaz având în vedere
importanţa domeniului şi necesitatea de valorificare eficientă a deşeurilor. Biomasa
trebuie să devină prioritatea numărul unu la nivel european. Din păcate, în România
97% din deșeurile urbane ajung la groapă, nefiind procesate. Se tinde ca în următorii
trei ani acest procent să scadă sub 50%. Proiectul de lege pentru biomasă și gaz
trebuie susţinut de către toţi specialiştii din domeniul energiei” (Ilias
Papageorgiadis, preşedinte al Asociaţiei Române de Biomasă şi Biogaz-ARBIO)

Premii și distincții CNR-CME acordate unor personalități al energeticii
românești
→ Diploma de membru onorific CNR-CME
Berzan Vladimir, director adjunct, Instututul de Energetică al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei; Chiţescu Ion Eduard, director ISPE; Gavrilaş Mihai, Universitatea
Gheorghe Asachi Iaşi; Ilaşi Liviu, director CONPET; Indre Gheorghe, consilier
CNR-CME; Istrate Dumitru Marcel, prorector, Universitatea Gheorghe Asachi Iaşi;
Metea Virgil Marius, director ROMGAZ; Minescu Mihail, prorector, UPG Ploieşti;
Purica Ionuţ, AN&DR; Radu Sorin Mihai, Universitatea din Petroşani; Sterian Ion,
Transgaz; Tobescu Florin, ANRE; Vilt Călin, consilier CNR-CME.

→ Brevetul și Medalia CNR-CME
Beldiman Ion, CONPET; Curaj Adrian, UEFISCDI; Dobrescu Ion, CEZ; Drăgan
Dan Dragoş, RE Power Vânzări; Dudău Radu, Ministerul Energiei, ENPG;
Gheorghiu Liviu, Multigamma Tech; Ghidiu Elisabeta, Transgaz; Ionescu Sorin,
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Aplind; Lăzăroiu George Cristian, Universitatea Politehnica Bucureşti; Mircea
Paul, Universitatea din Craiova; Moldovan Ştefan, Hana Comimpex; Nuţă Florin,
General Turbo; Petrilean Dan Ionuţ, Universitatea din Petroşani; Saulea Iulian,
Roxtec; Stan Marius, UPG Ploieşti; Stancu Iulian, Scando Trading; Teliceanu
Mihaela,
Universitatea
Politehnica
Bucureşti;
Teodoriu
Cătălin,
UPG
Ploieşti&Melbourne Scholl of Petroleum and Geological Engineering; Tîrşu Mihai,
Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe, Rep. Moldova; Vasilescu Daniel,
Firsst Tech; Covatariu Andrei Silviu, Enel Energie, membru VLER; Toader Pasti
Mihai, EfdeN, membru VLER.

♦ 9 februarie 2017: Întâlnirea de Lucru Anuală dintre CNR-CME şi
Asociațiile Energie-Mediu, membre CNR-CME

Întâlnirea s-a desfășurat în cadrul Programului 3 al CNR-CME, „Platforma
Comună de Colaborare CNR-CME a Asociațiilor Profesionale din Domeniile
Energie - Mediu Membre CNR-CME”, al cărui responsabil este prof. Elena
Ratcu, Consilier CNR-CME
Întîlnirea de lucru a avut ca scop realizarea unei colaborări cât mai strânse între ONGurile din energie-mediu, prin împărtășirea celor mai bune practici; realizarea obiectivelor
comune și a consolidării comunicării ONG-urilor din energie și mediu cu autoritățile
statului; coagularea ideilor ONG-urilor într-o viziune și o voce comună, unică și directă cu
autoritățile statului printr-o formulare clară a principalelor interese ale politicii și strategiei
energetice naționale .
Obiectivele întâlnirii au fost: stabilirea acțiunilor de interes comun ale asociațiilor din
energie și mediu pentru anul 2017; analizarea propunerii de înființare a unei Platforme a
Asociațiilor Energie-Mediu din România (PAEM-R), pe baza Principiilor de Colaborare
convenite în 2012, care urmează să fie actualizate pentru perioada 2017-2020;
convenirea întocmirii unui Memorandum de Înțelegere a ONG-urilor interesate să
participe la PAEM-R; redactarea și semnarea Memorandumului de către ONG-urile ce
urmează a se afilia la PAEM-R; elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
a PAEM-R; punerea în practică a responsabilităților stabilite în Memorandumul de
Întelegere și în Regulamentul de Organizare.

Ideile principale comunicate în timpul întâlnirii
→ „Ne exprimăm dorința de a uni forțele celor 34 ONG-uri membre ale CNR-CME
pentru o mai bună colaborare și diseminare a ideilor, studiilor și programelor comune
către autoritățile în domeniu. În acest mod asociațiile din energie-mediu se vor putea
implica activ în realizarea de programe și studii și vor putea realiza în comun diverse
conferințe și simpozioane, vor participa la FOREN 2018 și la alte programe comune de
colaborare. De asemenea, CNR-CME își exprimă întreaga disponibilitate de a publica
puncte de vedere, articole și studii realizate de ONG-urile din energie-mediu în Buletinul
Informativ “Mesagerul Energetic” editat de CNR-CME și propunerea de publicare reciprocă
a articolelor CNR-CME în publicațiile asociaţiilor de energie-mediu care dețin astfel de
produse media”. (Gheorghe Bălan, Director General Executiv CNR-CME).
→ „Propunerea de înființare a unei „Platforme a Asociațiilor Energie-Mediu din
România (PAEM-R)” mi se pare extrem de bine venită , având în vedere avantajele unei
astfel de Platforme pentru comunitatea energetică din România. Astfel, se va putea
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consolida mai bine colaborarea între ONG-urilor din energie-mediu, se va obține și
exprima o viziune și o voce comună, unică și directă cu autoritățile statului și o formulare
clară a principalelor interese ale politicii și strategiei energetice naționale. Propun
redactarea unui Memorandum de Înțelegere privind colaborarea între asociațiile care
agreează ideea înființării PAEM-R, în baza căruia să funcționeze asociațiile profesionale
care și-au exprimat acordul în acest sens” (Elena Ratcu, Consilier CNR-CME,
responsabilul Programului de colaborare cu Asociațiile Energie - Mediu din România
(PAEM-R):
→ „Consider foarte importantă realizarea unei Platforme a Asociațiilor EnergieMediu din România (PAEM-R) pentru reprezentarea intereselor energeticii românești în
toate forurile naționale, internaționale și în toate mediile de afaceri. Este de asemenea
important să existe o voce comună care să formuleze puncte de vedere pertinente și
documente de poziție la documentele elaborate de decidenții economici și politici, inclusiv
privitor la Strategia Energetică a României, și care să reprezinte interesele comunității
energetice românești și ale societății în întregul său. Apreciez aceste întâlniri anuale ale
membrilor ONG-urilor din energie-mediu, cu recomandarea ca la acestea să participe
reprezentanții la vârf, pentru ca noi toți să fim puternici și să acționăm proactiv, nu doar
formal. În cadrul PAEM-R trebuie însă recunoscută independența fiecărei asociații (ONG)
membră a acestei Platforme. Interesul nostru este acela de a elabora proiecte comune
în cadrul PAEM-R și de a dezvolta și apăra entitățile energetice, în special cele strategice
și cele cu capital românesc. SIER are și reprezentare europeană, fiind membru EUREL”.
Victor Vaida, Președinte SIER).
→ „Organizarea unei Platforme a Asociațiilor Energie-Mediu din România (PAEM-R)
este necesară din cel puțin două motive foarte importante: pentru a putea transmite
opinii comune și pentru a cunoaște și putea armoniza programele evenimentelor proprii.
Fiecare dintre ONG-urile din energie are interese comune și interese divergente. Prin
PAEM-R trebuie să știm cum să promovăm elementele comune, încercând să obținem
întotdeauna consensul, chiar dacă uneori va fi mai dificil. În cazul încheierii unui
Memorandum de Întelegere între membrii PAEM-R, trebuie păstrată identitatea fiecărui
ONG semnatar. De asemenea, consider importantă armonizarea activităților mai
importante între membrii PAEM-R, pentru evitarea suprapunerii de documente de poziție
sau conferințe”. (Ion Lungu, Președinte AFEER).
→ „Susțin cu mare plăcere ideea înființării PAEM-R, ca platformă de dialog comun între
ONG-urile din energie-mediu. O astfel de colaborare este nu numai recomandată, dar și
obligatorie, având în vedere că în principiu toate ONG-urile din energie au același scop
major.Toate aspectele importante la nivel de interes național trebuie analizate, iar PAEMR ar trebui să atingă un nivel de autoritate atât de înalt, încât fiecare ministru al energiei,
în momentul desemnării sale în această poziție, să simtă nevoia să ia, în primul rând,
legătura cu reprezentanții PAEM-R pentru a se familiariza cu problemele stringente din
sectorul energiei. PAEM-R ar putea deveni astfel o platforma de comunicare a intereselor
tuturor formelor de energie: electrică, termică, petrol, gaze, cărbune și de protecție a
mediului. Centrul Român al Energiei, pe care îl reprezint aici derulează o serie de proiecte
care ar putea face obiectul unei platforme de dialog și la care membrii PAEM-R ar putea
participa prin parteneriate:
 „Romania Energy Day”, eveniment organizat anual de către CRE la Bruxelles, cu
participarea decidenților Comunității Europene;
 „Mecanismul de cooperare europeană 16+1”, care vizează cooperarea între state
ale Europei Centrale și de Est și China (program susținut financiar de China). CRE
va transmite CNR-CME acest program;
 Cele trei proiecte europene din cadrul Programului „Horizon 2020 ” (cercetare,
contorizare, surse regenerabile de energie) la care România a ales să coordoneze
partea de energie;
 „Planul de acțiune CESEC 2+0”, lansat de UE, în domeniul gazelor naturale, în
cadrul căruia CRE a fost solicitat să organizeze o conferință asociată acestui
program, la care o asemenea platformă (PAEM-R) poate avea un rol important.
Desigur, susțin ideea încheierii unui Memorandum privind înființatea Platformei EnergieMediu din România (PAEM-R), pentru o colaborare mai implicată între membrii acestei
32

Platforme, pentru realizarea de documente comune și pentru alinierea programelor de
activități ale fiecărui ONG în parte și desemnarea unui responsabil comun de aliniere a
acestor programe”. (Corneliu Bodea, Președinte CRE).
→ „Petroleum Club are ca scop sprijinirea industriei de petrol și gaze, la nivel
național și internațional. Apreciem colaborarea dintre Petroleum Club și CNR-CME și susțin
cooperarea dintre ONG-urile din energie, prin înființarea unei platforme comune și
eficiente, pe bază de întâlniri executive cel puțin trimestriale, cu atât mai mult cu cât
fiecărui ONG din energie îi este foarte greu să realizeze obiective mari în termen scurt în
lipsa unei astfel de platforme liber consimțite, cu menținerea personalității fiecărui
membru component”. (Costin Neagu, Director Executiv Petroleum Club of Romania).
→ „Susțin înființarea PAEM-R și consider extrem de important modul în care este
gestionată energia. Propun ca în cadrul PAEM-R să se înființeze Grupele de Lucru pe
domenii (producere, transport, distribuție energie electrică, termică, petrol, gaze,
cărbune)” (Nicolae Mira, Președinte SIEAR).
→ „Salut ideea CNR-CME de a propune inițierea și înființarea PAEM-R în vederea
coagulării forțelor și a competențelor organizațiilor neguvernamentale din energie-mediu.
Consider că trebuie să găsim un mijloc de informare a tuturor asociațiilor asupra activității
proprii pentru evitarea oricăror suprapuneri a evenimentelor planificate de către fiecare
ONG în parte și propune deschiderea unei rubrici pe site-ul CNR-CME în acest sens. De
asemenea, susțin necesitatea întocmirii unui program de activități și evenimente comune
prin colectarea de propuneri pentru aspecte actuale ce trebuie dezbătute la nivel
centralizat și superior și sugerează elaborarea unor documente strategice care să fie
publicate în broșuri/cărți/publicații. Chiar și EMERG poate deveni o astfel de tribună” .
(Ion Ganea, Directorul Editurii AGIR).
→ „Apreciez ideea înființarii PAEM-R, însă aș dori să subliniez că problema resursei
umane este prezentă și în activitatea de construcții, iar formarea de meseriași prin
societăți particulare nu poate fi nici suficientă și nici o posibilă pentru rezolvare a
problemei. Riscăm să-i legăm pe oameni de anumite locuri de muncă. La RADET, media
de vârstă a muncitorilor este de peste 52 ani. Nu mai există instalatori sau sudori. Nu
mai ai, practic, cu cine face treabă. Deci, această Platformă ar trebui să ia în considerare
și problema resursei umane calificate, la orice nivel” (Daniela Rotariu, Vicepreședinte
AAEC).
→ „ SunE dorește să se implice în PAEM-R, deoarece reprezentantul din domeniul
construcției nu știe să rezolve problema integrării în SEN a microgenerării, iar într-o
platformă de colaborare de tipul PAEM-R ar putea să găsească soluția. Domeniul de
interfață energetică a clădirilor este foarte important dar din nefericire nu a găsit și nici
nu i s-a oferit un mod concret de integrare. Asistăm la un moment de transformare a
energiei și anume în microgenerare care trebuie încurajată pentru rezolvarea, de
exemplu, a asigurării cu energie a localităților izolate și/sau îndepărtate, dar din
nefericire, grupul decidenților nu ia în considerare opțiunile grupurilor de specialiști”
(Manuela Drăghicescu, Vicepreședinte SunE).
Concluzii și recomandări
►Toate asociațiile participante la întâlnire agreează ideea înființării Platformei
Asociațiilor Energie-Mediu din România (PAEM-R), ca un grup proactiv de specialiști care
doresc să devină o voce unică în comunicarea ideilor și a celor mai bune practici ale
autorităților în domeniu, decidenților economici și politici, precum și mediului de afaceri
din România.
►Trebuie făcută o distincție între problemele generale și cele sectoriale.
►Participanții la întâlnire au convenit în totalitate asupra creării în cadrul PAEM-R
a unor grupuri de lucru proactive care sa fie axate pe domenii de producere, transport și
distribuție de energie electrică și energie termică și de protecție a mediului natural
înconjurător.
►Fiecare Asociație care va face parte din PAEM-R își va păstra propria identitate
și propriul obiect de activitate.
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►S-a exprimat consensul participanților privind armonizarea programelor anuale
de activitate ale fiecărui ONG în parte, atunci când este vorba de elaborarea unor studii
sau documente de poziție majore cu impact asupra autorităților guvernamentale.
►Identificarea masei critice a ONG-urilor membre PAEM-R și implicarea activă a
acestora la realizarea obiectivelor PAEM-R.
►Participarea membrilor PAEM-R la proiecte energetice europene.
►Prin înființarea PAEM - R factorii de decizie economici și politici vor conștientiza
mai bine rolul ONG-urilor din energie-mediu privitor la deciziile ce vor fi luate cu privire
la problemele majore cu care se confruntă în prezent sectorul energie – mediu.
►Tânăra generație de energeticieni trebuie să contribuie activ la activitățile PAEMR.
►Încheierea unui Memorandum de Înțelegere privind colaborarea ONG-urilor care
și-au exprimat interesul și acordul de a forma PAEM-R.
►Desemnarea unei persoane de contact din partea fiecărei asociații membre a
PAEM-R pentru o comunicare rapidă, fluidă și continuă.
►Organizarea de întalniri executive trimestriale între membrii PAEM-R pentru
analizarea celor mai stringente aspecte din domeniul energie-mediu și luarea celor mai
potrivite decizii pentru etapele următoare.
►Transmiterea prezentului document tuturor asociațiilor energie-mediu din
România cu solicitarea punctelor de vedere privind cele de mai sus precum și sugestii
privind cele 10 principii de colaborare în cadrul PAEM-R, stabilite în întâlnirea din
decembrie 2012.

♦ 23 februarie 2017 : Întâlnirea de lucru anuală „Rolul şi locul colaborării
dintre Instituţiile de Învăţământ Superior, Academia Română, AOSR,
ASTR și Asociaţia CNR-CME”

Întâlnirea s-a desfășurat în cadrul Programului 4 al CNR-CME „Colaborarea
cu Institutiile de Învățâmânt Superior, Academia Romana, AOSR, ASTR” , al
cărui responsabil este dr.ing. Gheorghe Bălan
Organizată de CNR-CME împreună cu Universităţile şi Academiile membre CNR-CME,
întâlnirea de lucru a evidențiat faptul că reprezentarea în şi colaborarea cu mediul
academic si universitar este una dintre prioritățile conducerii executive CNR-CME. In
prezent, Asociatia CNR-CME are ca membri colectivi, 16 institutii de invatamant
superior, trei Academii si peste 70 de cadre didactice ca membri individuali.
Reciprocitatea schimbului de informatii cu institutiile de invatamant superior cu care
s-au agreat protocoale de reprezentare este extraordinar de importantă. Astfel, se
realizează în mod constant o serie de activități în comun, printre care:
→ Publicarea de informații utile privind politicile energetice la nivel național,
european și global pe diverse domenii resursele de energie primară și protecția
mediului; producerea, transportul, conversia şi utilizarea energiei; utilizarea energiei
pentru intensificarea și eficientizarea activităților economice;
→ Organizarea în comun de conferințe și expoziții, cursuri de pregătire,
editarea de publicații, materiale informative și rapoarte menite a veni în sprijinul
activităților de cercetare-dezvoltare și inovare;
→ Elaborarea de studii si cercetari in domeniul energiei/protectiei mediului,
elaborarea de rapoarte tehnice periodice prin colectarea, prelucrarea si publicarea
datelor privind resursele energetice, tehnologiile folosite in domeniul energetic,
utilizarea si valorificarea energiei;
→ Participarea specialiștilor din Universități și Academii la programele de studii
globale ale Consiliului Mondial al Energiei;
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→ Elaborarea în comun a unor documente de poziție privind politicile si
strategiile initiate de autoritatile statului;
→ Furnizarea și mediatizarea comună de informatii privind programele
evenimentelor stiințifice și expoziționale anuale și participarea Universitatilor și
Academiilor cu articole la publicațiile CNR-CME;
→ Valorificarea lucrărilor FOREN în publicatiile si revistele proprii ale
Universitatilor si ale Academiilor.

Întâlnirea
a
prilejuit
și
evidențierea colaborării dintre
CNR-CME cu universitățile și
academiile în anul 2016, prin
organizarea
în
comun
de
conferințe
împreună
cu
Universitatea
Politehnica
București, Universitatea „Ștefan
cel
Mare”
din
Suceava,
Universitatea
„Gheorghe
Asachi” din Iași, Universitatea
din Petroșani, Universitatea
„Dunărea
de
Jos”-Galați,
Universitatea
Maritimă
din
Constanța, Universitatea de
Petrol si Gaze din Ploiești.
Reprezentanți ai Academiei și ai
universităților au participat cu
lucrări
la
FOREN
2016,
cheltuielile de participare fiind
suportate de către CNR-CME. În
Consiliul Director al CNR-CME sunt membri o serie de cadre universitare de renume:
prof. George Darie- prorectorul UPB, prof. Mihail Minescu -prorectorul UPG
Ploiești, M.C. Lucian Liviu - Academia Romana, Prof. Adrian Badea- AOȘR, prof.
Mihai Mihăiță- ASTR. Au fost de asemena anunțate și activitățile preponderente ale
anului 2017.
Mesajele și concluziile întâlinrii

→ „Apreciem colaborarea extrem de bună, consolidată de regretatul academician
Gleb Drăgan, dintre Comisia de Energetică din cadrul Academiei Române și CNRCME. Avem convingerea că această colaborare își va păstra continuitatea. La nivelul
Academiei Române, Comisia de Energie din Surse Regenerabile își propune să
instituie un premiu pentru tinerii cercetători din domeniu şi propune ca acest premiu
să fie acordat împreună cu CNR-CME. Premierea s-ar putea face anual, în cadrul
Adunării Generale a CNR-CME. Comisia de Energie din Surse Regenerabile urmează
să facă această propunere în mod oficial pentru a putea fi inclusă în cadrul
programului de evenimente a CNR-CME” (prof. Viorel Bădescu, membru al
Academiei Române).
→ „La nivel European există un Consorţiu al Academiilor de Ştiințe Tehnice la
care ASTR este membru activ. Două dintre platformele acestui consorţiu au ca
tematică aspecte privind energia şi mediul ambiant. Pentru a realiza programele
propuse, acest consorţiu solicită anual specialişti de valoare. Apare necesară
realizarea în România a unei baze de date cu specialiştii cei mai competenţi în
domeniu pentru a putea fi selecţionați reprezentanţi ai României la lucrările
dezvoltate de acest consorţiu. În acest sens, ASTR va transmite o propunere de
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colaborare cu CNR-CME pentru realizarea acestei baze de date”. (Prof. Valeriu
Jinescu, secretar general Academiei de
Ştiinţe Tehnice din România-(ASTR).
→ „Apreciem colaborarea extrem
de bună cu CNR-CME privind aspecte ale
problematicii din domeniul energiemediu. De asemenea, AOSR îşi propune
să dezvolte o colaborare strânsă cu
Academia Română în acest domeniu. În
perioada 22-24 martie 2016, AOȘR
organizează o sesiune de primăvară
pentru pregătirea şi educarea tineretului
profesionist. Contribuţiile specialiştilor în
domeniu pot fi prezentate în cadrul
revistei editate de AOSR, care, în acest
an, va primi acreditatea ISI” (prof. Ion
Chiuţă, președintele Secției Tehnice a
Academiei Oamenilor de Ştiinţă (AOSR).
→ „Aș dori o mai mare implicare a
universităţilor tehnice în programul de activităţi al CNR-CME. Consiliul Ştiinţific al
CNR-CME cuprinde 11 grupe de lucru care avizează lucrările efectuate în cadrul
asociaţiei, prezentate în cadrul evenimentelor organizate de CNR-CME, în cadrul
publicaţiilor noastre precum şi cele prezentate în cadrul FOREN. Nu toate
universităţile tehnice au însă reprezentanţi în aceste grupe de lucru. Este important
ca toate universităţile să contribuie la avizarea lucrărilor efectuate de membrii
individuali sau colectivi ai CNR-CME. De asemenea, este important ca toate
universităţile tehnice să aibă o prezenţă activă la lucrările FOREN, precum și la toate
manifestările în domeniu organizare de CNR-CME sau/şi la cele organizate de
universităţi, inclusiv să își aducă contribuția prin articole care să fie publicate în
Mesagerul Energetic și EMERG”. (prof. Napoleon Antonescu, rector onorific UPG
Ploiești și consilier CNR−CME).
→ „UPG, împreună cu Consiliul Judeţean Prahova organizează o serie de
manifestări în cadrul programului: „Prahova − capitala petrolului” care se subscriu
acţiunilor legate de Centenarul României Mari, din 2018. Aceste evenimente au loc în
diferite locuri din ţară, la Ploieşti (aprilie 2017), Bucureşti (mai 2017, primul oraş
iluminat cu lămpi cu petrol), Constanţa (iunie 2017, primul transport maritim de
petrol), Telega (iulie 2017, prima sondă de petrol), Câmpina (august 2017, Texasul
românesc), Ploieşti (septembrie 2017), UPG (octombrie 2017). Programul complet al
acestor manifestări va fi transmis la secretariatul executive al CNR-CMEpentru o
eventuală colaborare în acest scop” (prof. Mihail Minescu, prorector UPG Ploiești)
→ „Academia Română pregăteşte, în cadrul manifestărilor legate de omagierea
Centenarului Marii Uniri, o istorie a energeticii din România, în cadrul unei ample
lucrări cuprinzând 30 volume din toate domeniile economice şi sociale ale ţării.
Volumul alocat sectorului energie va cuprinde peste 500 pagini tipărite, în redactare
bilingvă, precum şi un CD cu aspecte specifice acestui sector. Institutului Naţional de
Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” are o colaborare strânsă cu CNR-CME, în
prezent fiind în definitivare proiectul 3/energie al dezvoltării României în următorii 20
ani şi care urmează a fi publicat până la finele trimestrului III al acestui an” (prof.
Filip Cârlea, director, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C.
Kiriţescu”, Centrul pentru Promovarea Energiilor Regenerabile şi Eficienţă Energetică)
→ „Apreciez în mod deosebit această întâlnire, absolut necesară în condiţiile în
care, se pare că, profesia de inginer nu mai este atractivă pentru tânăra generaţie,
având în vedere pierderea locurilor de muncă în economia românească. Au dispărut,
spre exemplu, în judeţele Moldovei peste 15 societăţi economice din domeniul
energie, dispariție însoţită de dispariţia fortei de muncă specializată şi lipsa
preocupărilor pentru pregătirea de specialişti pentru viitorul sectorului energie. În
acest sens, este regretabil faptul că în cadrul pregătirii preuniversitare a dispărut
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meseria de electrician.Lipsa practicii în producţie a studenţilor determină o barieră
importantă în angajarea şi promovarea absolvenţilor cărora li se cer aptitudini
practice pe care nu le pot însuşi în facultate. În acest sens, CNR-CME ar putea sprijini
universităţile pentru asigurarea locurilor de practică a studenţilor, eventual sub forma
unei angajări pe timp limitat.Deşi necesitatea ca publicaţiile CNR-CME să fie cotate
ISI nu este totdeauna justificată, trebuie depuse eforturi în acest sens, pentru a putea
fi atractive specialiştilor din mediul academic” (prof. dr.ing. Radu Pentiuc, director
Universitatea Stefan cel Mare, Suceava).
→ „Întâlnirea, desfăşurată în cadrul programului „Colaborarea cu instituţiile de
învăţământ superior şi academii , a evidențiat necesitatea includerii acesteia în cadrul
programului anual al CNR-CME şi antrenarea mai amplă a tuturor specialiştilor în
domeniul comun energie-mediu pentru abordarea şi rezolvarea problemelor actuale
şi de perspectivă ale sectorului. Cadrele didactice din Universităţile Tehnice şi
specialiştii din Academii pot avea contribuţii importante la asigurarea necesităţilor cu
energie a economiei României cu limitarea poluării mediului ambiant.Publicaţiile CNRCME precum şi ale Universităţilor şi ale Academiilor au, la rândul lor, un rol important
în promovarea realizărilor în domeniul energie-mediu, iar prezenţa specialiştilor în
aceste publicaţii trebuie să fie mai amplă” (dr.ing. Gheorghe Bălan, directorul
general executiv al CNR-CME).

♦ 30 martie 2017: Întalnirea anuală de lucru cu tema “Punerea în
practică a protocoalelor încheiate cu Unităţi din Republica Moldova”

Întîlnirea cu delegaţia Republicii Moldova s-a desfășurat în cadrul
Programului 9 al CNR-CME „Colaborarea cu unitățile de profil din Republica
Moldova”, al cărui responsabil este dr.ing. Gheorghe Bălan, director general
executiv CNR-CME

Participanții la întâlnire au evidențiat stadiul actual de dezvoltare a sistemului de
energie din Republica Moldova, strânsa colaborare cu CNR-CME, rezultatele obţinute
în urma protocoalelor încheiate de către CNR-CME cu Universitatea Tehnică a
Moldovei şi Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinte al Republicii Moldova. De
asemenea, au fost puse în discuţie noi obiective şi soluţii pentru dezvoltarea
colaborării în viitor.
Partenerii
din
Republica
Moldova au subliniat faptul că o
colaborare cu CNR-CME este
deosebit de benefică pentru
specialiştii
din
Republica
Moldova şi reprezintă una
dintre
cele
mai
eficiente
mijloace pentru conectarea
specialiştilor
din
Republica
Moldova la realizările tehnice şi
ştiinţifice
actuale,
iar
protocoalele încheiate au avut
un rol important în stabilirea obiectivelor privind colaborarea specialiştilor din cele
două ţări.
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Delegația CNR-CME, condusă de dr.ing. Gheorghe Bălan, a salutat prezenţa la
lucrări a grupului de specialişti din Republica Moldova, a apreciat colaborarea dintre
specialiştii celor două ţări și a mulţumit reprezentanţilor Transelectrica, ISPE,
Electrica, Transgaz, AGIR, Universităţii Politehnica din Bucureşti, FORMENERG pentru
participarea la lucrări. În afară de analiza stadiului rezolvării prevederilor
protocoalelor încheiete cu cele două entități din Republica Moldova, întâlnirea de
lucru, care se doreşte a fi anuală, a avut și-a propus și identificarea unor noi obiective,
căi şi mijloace pentru consolidarea colaborării între specialiştii din cele două ţări.
Delegația Republicii Moldova, condusă de prof. dr. ing. Ion Stratan, şeful catedrei
de Electroenergetică a Facultăţii de Energetică şi Inginerie Electrică şi reprezentant
al Universităţii Tehnice a Moldovei în Consiliul Director al CNR-CME, a subliniat faptul
că relaţia cu CNR-CME este deosebit de benefică pentru specialiştii din Republica
Moldova şi foarte importantă pentru asigurarea pregătirii studenţilor facultăţii de
Energetică şi Inginerie Electrică. În acest sens, s-a solicitat sprijinul CNR-CME pentru
următoarele aspecte: organizarea practicii productive a studenţilor Facultăţii de
Energetică şi Inginerie Electrică în companii,firme și institute
din România;
asigurarea unui fond de documentare ştiinţifică pentru cadrele didactice şi studenţii
facultăţii de Energetică şi Inginerie Electrică; colaborarea cu Universitatea Politehnica
din Bucureşti pentru acoperirea necesarului de cadre didactice cu grad ştiinţific la
Universitatea Tehnică a Moldovei; participarea CNR-CME la lucrările SIELMEN din anul
2017 (luna octombrie).

Mesajele principale transmise în cadrul întâlnirii
→ „În ultimul an au avut multiple schimburi de informaţii ştiinţifice între cele două
părţi şi o participare activă a specialiştilor la manifestări ştiinţifice organizate, atât în
România, cât şi în Republica Moldova. De remarcat este și participarea cu lucrări a
delegaţiei de specialiști din Republica Moldova la lucrările FOREN 2016, precum și
participarea
delegaţiei
CNR-CME
la
lucrările
Conferinţei Internaţionale
Energetica
Moldovei
2016.
CNR-CME
îşi
exprimă dorinţa fermă de
a respecta cu stricteţe
obligaţiile care-i revin din
prevederile protocoalelor
încheiate”
(Prof.dr.ing.
Nicolae
Golovanov,
consilier
CNR-CMEresponsabil al Programului de colaborare cu Republica Moldova).
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→ „Întâlnirea de suflet a specialiştilor din domeniul energetic, reprezintă o
oportunitate specială pentru consolidarea colaborării celor două părți și a schimbului
de informaţii ştiinţifice şi a studiilor privind rezolvarea problemelor legate de
alimentarea cu energie electrică şi gaze a utilizatorilor din Republica Moldova.
Relaţiile stabilite încă de la FOREN 2002 au evoluat continuu şi au permis realizarea
unor contacte stabile şi eficiente între specialiştii din cele două ţări. De asemenea,
protocoalele încheiate cu CNR-CME au un rol deosebit de important pentru abordarea
unor probleme din domeniul ingineriei energetice din cele două ţări. Ar trebui însă
lărgite și preocupările în domeniul managementului, precum şi extinderea
protocoalelor şi cu Universitatea de Stat a Moldovei. Apreciem în mod deosebit și
sprijinul acordat der CNR-CME pentru pregătirea practică a studenţilor şi acoperirea
necesităţilor didactice ale facultăţii de Energetică şi Inginerie Electrică. Toate acestea
au un rol important în consolidarea relaţiilor dintre cele două ţări.
O altă idee este aceea că alimentarea cu gaze a Republicii Moldova poate fi asigurată
prin structura actuală a sistemului de distribuţie dacă există fonduri pentru achiziţie.
În acest sens, propun ca specialiştii celor două ţări să realizeze lucrări tehnice şi
ştiinţifice în comun, să prezinte rapoarte comune la CME, iar în cadrul FOREN,
colectivul din Republica Moldova să fie considerat coorganizator” (dr. ing. Vladimir
Berzan, director adjunct- Institutul de Energetică al Academiei Republicii Moldova)
→ „În ciuda programului de activități încărcat, Facultatea de Energetică din
Bucureşti își exprimă totala disponibilitate pentru a sprijini colegii din Republica
Moldova cu cadre didactice cu grad ştiinţific” (Prof. dr. ing. Ion Triştiu, prodecanul
Facultății de Energetică -UPB).
→ „ Întâlnirea cu specialiştii din România este benefică pentru abordarea unor
probleme cu caracter didactic, precum și a unor probleme cu care se confruntă
utilizatorii de energie electrică din Republica Moldova. Preocupările Asociaţiei
Consumatorilor din Republica Moldova sunt multiple iar Broşura realizată de asociaţie
şi transmisă tuturor participanţilor la întâlnire, reliefează abaterile care au apărut în
tarifarea energiei electrice pentru diferiţi utilizatori în urma privatizării sistemului de
energie electrică, în care operatorul privat a primit o parte din reţeaua de transport.
S-a ajuns ca utilizatori în aceleaşi condiţii de alimentare să aibă tarife diferite,
nejustificate de condiţiile reale din sistem. Diferenţele care apar datorită acestui fapt
dezavantajează mult utilizatorii conectaţi în reţeaua privată. Asociaţia Consumatorilor
de Energie a supus atenţiei Consiliului Concurenţei necesitatea corectării legislative
a inechităţilor operatorilor alimentaţi din reţeaua electrică.
Colaborarea specialiștilor din Republica Moldova cu specialiștii CNR-CME, începută în
urmă cu 27 ani, a devenit în timp o solidă colaborare sufletească dar şi profesională,
iar întâlnirile ocazionate de toate edițiile de până acum ale FOREN, sprijinul acordat
în pregătirea practică a studenţilor, schimbul de informaţii şi elaborarea în comun a
unor materiale cu caracter ştiinţific, au avut un rol important în consolidarea
legăturilor între specialiştii din Moldova şi din România.
Studiile privind soluţiile de încălzire a Municipiului Chişinău sunt extraordinar de
importante. În acest sens, este necesară realizarea unor hărţi termice care să
cuprindă aspecte privind calitatea serviciului de încălzire şi condiţiile pentru
debranşarea de la sistemul centralizat, fără a lua în considerare interesele firmelor
locale de comercializare a sistemelor individuale”. (Prof. dr. ing. Nicolae
Mogoreanu), preşedinţele Asociaţiei Consumatorilor din Republica Moldova
→ „Sistemul de termoficare realizat în urmă cu peste 50 ani în Republica Moldova
a fost funcţional până în anul 2000 şi a fost practic demolat după trecerea în gestiunea
autorităţilor locale, rămânând doar ca unităţi în municipiul Chişinău şi în oraşul Bălţi.
Aceste unităţi sunt încă funcţionale, dar interesul redus acordat serviciului de
alimentare cu căldură impune elaborarea de studii privind viitorul acestuia. Masivele
debranşări datorate în special unei legislaţii deficitare privind stabilirea zonelor de
încălzire centralizată precum şi pierderile mari în reţelele de conducte conduc la
nesustenabilitatea sistemului. Eforturile făcute prin investiţii din fonduri atrase din
străinătate au permis modernizarea unor zone din aceste localităţi dar viitorul
sistemului de termoficare rămâne incert. Se consideră că prin lege trebuie impus ca
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instituţiile publice să fie conectate la sistemul centralizat de producere a căldurii”
(Ing. Vasile Leu, ANRE Republica Moldova).
→ „Este stringent necesară modernizarea sistemului de termoficare şi adoptarea
unei legislaţii care să permită dezvoltarea predictibilă a acestuia. Sistemul de
colectare a obligaţiilor financiare ale beneficiarilor a fost îmbunătăţit asigurând
desfăşurarea activităţilor întreprinderii de producere a căldurii” (Prof. dr.ing. Mihai
Cernei, Universitatea de Stat a R. Moldova).
→ „Întâlnirea cu delegaţia de specialişti din Republica Moldova şi colaborarea
CNR-CME cu entitățile din republica Moldova sunt un exemplu de bune practici, care
trebuie apreciat
ISPE este implicat în proiecte importante în municipiul Chişinău şi în oraşul Bălţi şi
va asigura transferul necesar de informaţii către specialiştii din Republica Moldova.
ISPE are un rol important în dezvoltarea sistemului energetic al României şi încearcă
să ducă mai departe tradiţia înaintaşilor care au avut un rol deosebit în realizarea
sisetmului electric din România. Ca şi în Republica Moldova, ISPE se confruntă cu
lipsa de specialişti, iar dificultăţile financiare au determinat ca ISPE să nu mai poată
fi „şcoala” pentru formarea proiectanţilor în domeniul energie. Ar trebui intensificată
colaborarea cu colegii din Republica Moldova pentru găsirea de soluţii pentru
pregătirea practică a studenţilor. ISPE îşi exprimă totala disponibilitate pentru a
colabora cu CNR-CME în rezolvarea problemelor actuale ale sistemului energetic”.
(Ing. Eduard Chiţescu, director general al ISPE).
Dr. ing. Corina Chelmenciuc, şef Departament Termoenergetică și Management în
Energetică din Universitatea Tehnică a Moldovei a subliniat „necesitatea unei
colaborări colegiale cu specialiştii din România și a prezentat modul de integrare a
cogenerării în instalaţiile tehnologice ca soluţie de sporire a eficienţei energetice. În
cadrul expunerii a prezentat conceptul CogIntegr şi studiile de caz axate pe aplicarea
acestuia în instalaţiile de panificaţie din Republica Moldova”.
Prof. dr. ing. Virgil Muşatescu, consilier CNR-CME a apreciat conceptul dezvoltat şi
arătat că acesta poate prezenta interes şi pentru unităţi industriale din România.
Aspectele legate de valorificarea deşeurilor pentru încălzirea urbană au fost subiectul
temei supuse discuţiei de domnul profesor Nicolae Golovanov. Intervenţiile
domnilor Vasile Leu şi Mihai Cernei au pus în evidenţă faptul că, deşi există un
studiu de fezabilitate, nu sunt realizări concrete.
În încheierea evenimentului dr. ing. Gheorghe Bălan a supus discuţiei modalităţile
de colaborare în viitor cu unităţi din Republica Moldova, urmând a fi antrenate şi alte
unităţi decât Universitatea Tehnică a Moldovei şi Institutul de Energetică al Academiei
de Științe a Republicii Moldova.

♦ 27 aprilie 2017 Întâlnirea
promovării mediatice reciproce”

anuală

de

lucru:“Îmbunătăţirea

Întâlnirea s-a desfășurat în cadrul Programului 5 al CNR-CME „Partenerii
Media”, al cărui reponsabil este ing. Silvia Prundianu, Şef Dep. Evenimente,
Comunicare şi Relații Interne CNR-CME
Relația cu partenerii media reprezintă una dintre prioritățile strategice ale Asociației
CNR-CME. Colaborarea strânsă cu partenerii media din domeniul energie-mediu
permite promovarea reciprocă a imaginii, activităților și membrilor CNR-CME, precum
și a publicațiilor partenere, prin organizarea în comun de evenimente științifice și
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expoziționale, cu scopul sensibilizării și informării permanente a factorilor de decizie
la nivel național, a specialiștilor și reprezentanților mediului de afaceri.
În cadrul întâlnirii s-a analizat stadiul colaborării secretariatului executiv al CNR-CME
cu partenerii media, identificarea punctelor tari și a celor slabe și determinarea celor
mai bune soluții pentru evitarea și/sau eliminarea oricăror posibile neconcordanţe sau
suprapuneri de evenimente. De asemenea s-a încercat redefinirea obiectivelor
strategice, stabilirea acțiunilor comune și a mijloacelor de realizare a unei promovări
mediatice reciproce mai eficiente. Totodată, s-a convenit revizuirea, completarea
și/sau modificarea parțială, în vederea prelungirii, a Protocolului de colaborare,
pentru perioada 2017-2018.

Principalele mesaje transmise de participanții la întâlnire
→ „Colaborarea dintre partenerii media și CNR-CME, în cadrul celor 11
protocoale de colaborare este deosebit de fructuoasă pe cele opt direcții de mare
interes printre care: publicarea și promovarea de materiale de informare, organizarea
în comun de evenimente, FOREN 2016, participarea la ședințele Consiliului Director
ș.a. Sunt extrem de utile întâlnirile directe și cele anuale de lucru cu reprezentanții
partenerilor media pentru evidențiarea atât a realizărilor, cât și a problemelor pentru
care să se găsească metodele și căile de rezolvare. Mesagerul Energetic, buletinul
informativ al CNR-CME, cu apariție lunară este pus și la dispoziția partenerilor media,
data limită de transmitere a materialelor fiind ziua de 15 a fiecărei luni pentru
numărul din luna viitoare. Ca arie de răspândire Mesagerul Energetic este difuzat pe
suport hârtie la circa 60 de adrese, iar în format electronic la peste 900 de adrese și
este postat și pe site-ul Asociației” (Gheorghe Bălan, director general executiv al
CNR-CME).
→ „Aceste întâlniri directe sunt utile nu numai prin informațiile pe care le
furnizează CNR-CME, dar și pentru că facilitează colaborarea directă cu celelalte
publicații partenere. energynomics.ro
va pune la dispoziție cu și mai mare
promptitudine programele sale de activități și rezultatele acestora. Apreciem de
asemenea buletinul Mesagerul Energetic, editat lunar de CNR-CME și modul în care
acesta promovează activitățile energynomics.ro” (Gabriel Avăcăriței, editor șef la
Energynomics-Wing Media).
→ Sunt de admirat dinamica și profesionalismul Asociației CNR-CME, în care
rolul secretariatului executiv este decisiv și apreciază modul de colaborare. Deoarece
FOREN 2018 va avea loc în anul Marii Uniri, sugerez ca acest eveniment să se
organizeze sub semnul aniversării unui veac de de la Marea Unire (Gabriela
Moroianu, director general
Focus Energetic).
→„Una
dintre
rubricile
de
interes
promovate de InvesTenergy
o constituie proiectul nostru
comun
„Dialoguri
între
generații”, acele interviurile
bilaterale
dintre
seniorii
CNR-CME și tinerii specialiști
energeticeini
din
cadrul
Programului FEL-Romania. Interviurile au avut mare succes și ar trebui reluate. De
asemenea, reiterez propunerea ca specialiștii din cadrul CNR-CME care doresc să scrie
pentru InvesTenergy să o facă cu toată deschiderea”. (Cristina Trefaș, director
general și fondator al InvesTenergy).
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♦ 25 mai 2017 : Conferinţa Studiul CME „Renewable Energy System
Integration” cu tema „Dezvoltarea SRE nu este posibilă fără o piaţă
de stocare a energiei electrice”
Lucrările prezentate în cadrul conferinţei au evidențiat preocupările actuale privind
dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei
pentru creşterea eficienţei surselor regenerabile
de energie, pentru limitarea poluării mediului
ambiant prin aplatizarea graficului de sarcină şi
asigurarea indicatorilor de performanţă a
alimentării utilizatorilor.
Moderate de ing. Rodica Popa, director Direcţia
Tranzacţii la Termen şi Certificate OPCOM S.A.,
dr. ing. Sergiu Nicolae, director general ICPECA, dr. ing. Dumitru Federenciuc, şef serviciu ELECTRICA și prof.dr.ing. Nicolae
Golovanov, consilier CNR-CME, lucrările conferinţei au debutat cu prezentarea
sintetică a stadiului actual, din punct de vedere
tehnic şi financiar, al sistemelor de stocare
realizată
de
către
prof.dr.ing.
Nicolae
Golovanov.
Vorbitorul a subliniat că, în prezent, numai
soluţiile cu acumulatoare cu plumb, centralele cu
stocare în aer comprimat (CAES) şi centralele cu
acumulare prin pompare (CHAP) pot fi
considerate mature. De asemenea, s-a subliniat
că, în principiu, există trei tipuri de stocare,
diferenţiate prin puterea instalată şi rolul în
sistemul electroenergetic. Tabelele sintetice prezentate au avut un rol important în
transmiterea și receptarea mesajului.
Aspectele legate de gestionarea impactului produs
de RES/DER în RED prin utilizarea de tehnologii de
stocare sau soluţii adecvate, precum și acele privind
gradul de pătrundere a instalaţiilor eoliene şi al
instalaţiilor fotoelectrice în reţelele de distribuţie în
România au fost prezentate de dr.ing. Dumitru
Federenciuc, manager Electrica SA. S-a evidențiat
și
implementarea în cadrul operatorilor de
distribuţie din România a surselor regenerabile
bazate pe biogaz, biomasă, ape geotermale, hidro.
Analiza efectuată privind situaţia din SDEE Muntenia
Nord a arătat că ponderea cea mai importantă ca
surse regenerabile o au instalaţiile solare şi cele
eoliene. Dezvoltarea surselor regenerabile şi în
special a celor fotoelectrice a determinat apariţia
prosumerilor casnici cu problemele specifice în
reţelele de joasă tensiune. Exemplul prezentat a pus
în evidenţă posibilitatea practică a dezvoltării eficiente a prosumerilor dar şi a
problemelor complexe pentru operatorul de distribuţie care este confruntat cu o
reducere importantă (până la 20%) a energiei distribuite.
Dl. Federenciuc a concluzionat :
→ Studiile efectuate de ELECTRICA în cadrul proiectului VSYNC au arătat că la o
pătrundere a surselor regenerabile cu producţie impredictibilă la peste 60% din
necesarul unei zone de reţea există riscul unor evenimente greu de gestionat în
actuala infrastructură de reţea electrică. Sunt în continuare preocupări pentru studiul
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influenţei sistemelor de stocare, al amplasării optime a acestora şi al soluţiilor de
comandă de la distanţă a acestora.
→ Creşterea în continuare a ponderii surselor regenerabile de energie necesită
dezvoltarea unor noi soluţii de reţea care să permită fluxuri bidirecţionare de putere
determinate de prezenţa prosumerilor dar şi a sistemelor de alimentare a vehiculelor
electrice.
→ Flexibilizarea utilizatorilor reţelei electrice, flexibilizarea pieţei de energie
electrică, modernizarea reţelei electrice în concept de reţea inteligentă şi
implementarea sistemelor de stocare pot asigura o utilizare optimă a surselor
regenerabile de energie
și conformitatea cu standardele de performanţă ale
operatorului de distribuţie.
Dr.ing. Mihai Sănduleac, abordând
aspecte specifice dezvoltării sistemelor de
energie electrică în care sistemele de stocare
a energiei au un rol important, modificând în
mod substanţial paradigme admise încă în
prezent, a transmis următoarele mesaje:
→ Sistemele de stocare a energiei înlătură
ideea menţinută de peste un secol, că energia
electrică trebuie utilizată în momentul
producerii. De fapt şi în prezent, milioanele de
telefoane mobile, laptopuri şi alte aparate
autonome determină ca peste peste 1% din energia produsă în ţară să fie stocată în
acumulatoare.
→ Sursele regenerabile de energie s-au ieftinit mult, astfel că panourile
fotoelectrice au în prezent preţuri de peste 700 ori mai mici ca în urmă cu trei decenii.
În acest fel, noile tipuri de surse regenerabile (în special cele fotoelectrice) pot
concura cu succes pe piaţa de energie electrică, fără a fi necesare subvenţii.
→ Soluţiile actuale de stocare realizate în diferite ţări ale lumii au confirmat
posibilitatea utilizării eficiente a surselor regenerabile de energie şi posibilitatea, în
viitor, a alimentarii utilizatorilor 100% din surse regenerabile.
→ Prin multiplele sale avantaje în sistemele de energie electrică, sistemele de
stocare a energiei, cu diferite tehnologii de realizare, împreună cu sistemele de
convertoare cu funcţionare în patru cadrane pot asigura controlul eficient al
principalilor indicatori de calitate a puterii electrice în sistem.
→ Dezvoltarea sistemelor de stocare de mici dimensiuni, funcţionarea eficientă a
prosumerilor şi participarea acestora la piaţa de energie electrică impune dezvoltarea
unei pieţe specifice pentru micii utilizatori.

Cerinţele europene şi implementările naţionale în
domeniul tranzacţionării energiei produse din surse
regenerabile şi al schemei de sprijin prin certificate verzi
au fost analizate de ing. Rodica Popa. Propunerea de
„Directivă a parlamentului european şi a consiliului
privind promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile” din 23 februarie 2017 ca parte a
pachetului legislativ "Energia curată pentru toți
europenii" stabilește principiile pe baza cărora statele
membre se pot asigura în mod colectiv și continuu că
ponderea energiei din surse regenerabile în consumul
final de energie al UE atinge cel puțin 27 % până în 2030, într-un mod rentabil. De
asemenea, Carta albă a autorităților europene de reglementare în domeniul energiei
privind energia din surse regenerabile, pe piața angro de energie electrică, cu referire
la propunerile Comisiei Europene privind Energia curată din 11 mai 2017, conține
punctele de vedere ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în
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Domeniul Energiei (ACER) și Autorităților Naționale de Reglementare din cadrul
Consiliului CEER privind integrarea surselor regenerabile de energie (SRE) în piața
angro de energie electrică.
Concluziile desprinse din prezentarea dnei. Rodica Popa sunt următoarele:
→ Dezvoltarea pieţei de energie electrică, cu toate componentele sale permite,
în prezent, funcţionarea adecvată a sistemului electroenergetic, cu asigurarea
siguranţei sistemului şi a unor preţuri corecte pentru utilizatori.
→ Promovarea producerii de energie din surse regenerabile pe baza certificatelor
verzi este realizată pe baza legii 220/2008 amendată prin Ordonanţa de Urgenţă a
guvernului nr. 24/2017 şi având în vedere ordinul ANRE 60/2015 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, cu
modificările şi completările ulterioare.
Rezultatele inovative ale activităţilor de cercetare a INCDIE
ICPE-CA în domeniul surselor regenerabile de energie au
fost prezentate în detaliu de către ing. Sergiu Nicolae, care
a subliniat e principalele realizări în domeniile:
→ Conversia energiei cinetice a curentului de apă prin
utilizarea unor microturbine hidrocinetice prevăzute cu
microhidrogeneratoare electrice submersibile;
→Instalaţii eoliene inovative (instalaţii cu două rotoare
eoliene
şi
generatoare
electrice
cu
armături
contrarotitoare);
→ tipuri speciale de generatoare electrice având la bază
solicitări ale beneficiarilor pentru dezvoltarea de maşini
electrice;
→ sisteme de stocare a energiei pe bază de energie
cinetică şi pe baza acumulatoarelor de tip REDOX;
→ uleiuri inovative, prietenoase cu mediul ambiant şi cu
risc diminuat de explozie/incendiu.
→ Instalaţie fotoelectrică proprie de 14 kWp cu sistem de stocare în baterii și
laboratorul de sisteme fotoelectrice, dotat cu echipamente şi servicii de testare în
domeniul energiei solare.
→ Echipamente pentru servicii de testare în domeniul energiei eoliene şi a
energiei hidraulice.
Ing. Ovidiu Ţuţuianu, consilier CNR-CME, a
prezentat aspecte tehnice, economice şi ecologice ale
stocării energiei electrice în sistemele electroenergetice,
subliniind caracteristicile specifice ale sistemelor
electroenergetice, cu accent asupra încadrării în mediul
ambiant a acestora. Stocarea energiei electrice sub
formă chimică a combustibililor, termică/căldură,
mecanică şi electrică a stat, încă de la început, în atenţia
specialiştilor energeticieni pentru a asigura acoperirea
graficului de sarcină în orice moment pe baza unor
criterii tehnice şi economice. Apare necesară adăugarea
criteriilor ecologice prin cuantificarea nivelului de emisii şi descărcări poluante.
Funcțiile sistemelor de stocare a energiei trebuie bine cunoscute şi utilizate doar
sistemele care răspund cel mai bine obiectivelor impuse.
Mesajele principale transmise de vorbitor au fost:
→ Folosirea sistemelor de stocare a energiei permite conservarea energiei, cu
efecte ecologice favorabile. Astfel, prin aplatizarea graficelor de sarcină, se evită
manevrele de încărcare/descărcare a instalațiilor din centralele termoelectrice și în
consecință, necesar suplimentar de combustibili, însoţit de emisii corespunzătoare de
poluanți în atmosferă.

44

→ Sistemele de stocare contribuie la o utilizare eficientă a surselor regenerabile
de energie.
→ Având în vedere structura actuală și de perspectivă apropiată a surselor de
producere a energiei, introducerea sistemelor de stocare se impune cu necesítate.
Este momentul ca prin studii aprofundate să se compare tehnico-economic și
ecologic, diverse soluții și să se aleagă varianta optimă privind capacitatea de stocare
și punctul de amplasare în sistemul electroenergetic.
Concluzii generale:
► Institute de cercetare din ţară obţin rezultate de succes în domeniul surselor
regenerabile de energie şi pot aduce contribuţii importante la dezvoltarea acestora.
► Mecanismele pieţei de energie electrică pot asigura condiţii adecvate
dezvoltării sistemelor de stocare a energiei, urmând ca OPCOM să dezvolte o
platformă specifică.
► La evaluarea sistemelor de stocare trebuie luate în considerare criteriile
tehnice, economice şi ecologice.

♦ 11 mai 2017: Conferința „Finanțarea rezilienței sporite a sistemului
energetic” cu tema: „Provocări şi soluţii”
Organizată
la
Biblioteca
Centrală
a
Universităţii
Politehnica
Bucureşti
sub
forma unui atelier, scopul
conferinței a fost diseminarea
în România a raportului
finanţat de Consiliul Mondial al
Energiei (CME) în cadrul
programului de studii pentru
anul
2016.
Raportul,
o
continuare a celui din 2015 , se concentrează pe celelalte două categorii de riscuri
(riscul cibernetic și cel legat de relația apă-hrană–energie) în afara categoriei
riscurilor de vreme extremă, discutat în cadrul unui eveniment similar organizat de
CNR-CME pe 31 martie 2016.
Moderatorul evenimentului, prof. dr.ing. Virgil Mușatescu, consilier CNR-CME, a
prezentat pe scurt Studiul din anul 2016,
subliniind că acesta se concentrează pe
impactul unor riscuri noi: cel cibernetic și
cel legat de relația apă-hrană–energie, pe
baza unei analize a soluțiilor tehnice şi de
proiectare
pentru
dezvoltarea
unor
sisteme
energetice
reziliente.
De
asemenea, studiul avansează propuneri
privind modul în care trebuie încorporate
riscurile aferente în evaluări tehnice şi
financiare
pentru
dezvoltarea
unei
infrastructuri mai sigure. În final, raportul
arată cum modelele financiare şi natura investiţiei trebuie să se adapteze pentru
extinderea mecanismelor necesare de reziliență.
Pentru clarificarea noţiunilor, a fost analizat succint conceptul de reziliență,
reamintindu-se definiția acestei noţiuni aplicată sistemelor energetice sub forma:
Reziliența unui sistem energetic este proprietatea de a se opune scoaterii sale din
starea normală de funcţionare sub acţiunea unei perturbaţii exterioare şi de a reveni
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rapid la starea normală de funcţionare după ce perturbaţia exterioară care a acţionat
asupra sa a fost înlăturată.
În privința riscului cibernetic, trebuie remarcat că internetul si tehnologiile de
comunicare au schimbat multe aspecte ale sectorului energetic, în mod special prin:
- creșterea nivelului digitizării;
- marirea eficienței operării și funcționării;
- managementul superior al rețelelor electrice și de conducte.
În acelaşi timp, odată cu beneficiile au crescut vulnerabilităţile, în mod special asupra
sistemelor integrate de management. Acestea pot duce la pierderea controlului
echipamentelor esențiale, ceea ce poate avea consecințe dramatice în lumea fizică:
avarii, incendii, explozii, răniri, proastă funcționare, daune cu impact semnificativ
asupra sistemului energetic, asupra comunităților locale și asupra economiei, în
general.
Studiul din 2016 constată următoarele:
1. Amenințările cibernetice sunt printre preocupările de vârf ale managerilor
energetici, în mod special în țări cu infrastructură matură (America de Nord,
Europa). E nevoie de o cultură corporatistă de înțelegere a riscului cibernetic și
în afara departamentelor IT.
2. Creşterea interconexiunilor și a digitalizării sectorului energiei (inclusiv smart
grids, echipamente smart, utilizatorii-producători – prosumers- etc.) și rolul său
vital în funcționarea unei economii moderne fac sectorul energetic o țintă
preferată, ceea ce duce la creșterea complexităţii managementului riscului
cibernetic.
3. Atacul cibernetic are potenţialul de a trece de pe tărâmul virtual în lumea fizică
putând cauza defecțiuni operaţionale masive asupra activelor energetice. În mod
special, marile infrastructuri centralizate au risc ridicat din cauza efectului de
domino care poate afecta centrale nucleare, termice sau hidroelectrice, rafinării
etc.
4. Promotorii şi comercianții de tehnologie pot juca un rol decisiv în întărirea
rezilienței infrastructurilor. Aceste firme trebuie să fie sigure că livrează
tehnologii care au standarde de securitate înglobate în produsele lor. Altfel,
sistemele de management și achiziție de date pot întâmpina atacuri cibernetice
și crește vulnerabilitatea operațiilor energetice la aceste atacuri.
5. În prezent informaţia legată de acest risc este insuficientă între membrii
industriei energetice și între sectoarele industriale în sine, ca și între părțile
interesate (stakeholders) din sectorul privat și public dn intregul sector.
Conștientizarea vulnerabilităților cibernetice trebuie să facă parte dintr-o
strategie eficientă. Eroarea umană poate fi un factor cheie în succesul atacurilor
cibernetice.
6. Asigurarea cibernetică este doar unul dintre mecanismele de transfer a riscului
și de externalizare a eventualelor pierderi financiare, însă industria asigurărilor
trebuie să continue în dezvoltarea de instrumente care să se adreseze
potențialelor pierderi catastrofale și a complexității continue a riscului cibernetic.
Fiind un risc emergent, există date istorice limitate, ceea ce restricționează
maturitatea pieței de asigurări.
Ca urmare a acestor constatări generale, s-au identificat și implicațiile pe care le are
această categorie de riscuri asupra sistemului energetic și anume:
→ Sectorul energetic trebuie să abordeze sistematic riscul cibernetic pe
întregul său lanț de transformări, să îmbunătățească protecția sistemelor și să
limiteze efectele de domino care pot apărea. Este însă evident că măsurile care
solicită acest tip de protecție, în mod special cele care implică interconexiuni, sunt
mai dificil de implementat și cer cooperare crescută între părți. O atenție specială
trebuie acordată pieței interne care, prin integrare, devine din ce în ce mai complexă.
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→ Companiile trebuie să implementeze măsuri de prevenire, detectare şi
răspuns la amenințările cibernetice cuprinzând măsuri tehnice (securitate pentru
hardware și software, pentru structurile fizice, cum ar fi limitarea accesului la centrele
de date), ca și măsuri de reziliență umană bazate pe o cultură ciber robustă în
interiorul și în afara organizației.
→ Dacă sectorul energiei implementează măsuri de protecție împotriva riscului
ciber şi de creștere a rezilienței, comunitatea financiară și cea a asigurărilor vor putea
acoperi daunele la prețuri acceptabile. Impactul se simte nu numai asupra sectorului,
ci și asupra intregii economii și chiar a statului. Întrucât tehnologia IT și amenințarile
ciber se schimbă cu rapiditate, asigurătorii sunt confruntați cu provocarea de a
evalua corect impactul atacurilor, iar datele istorice nu mai sunt suficiente. Sectorul
energetic trebuie să conlucreze, să actualizeze aceste date, să clarifice unde
asigurarea este necesară și să lucreze cu asiguratorii pentru dezvoltarea unor noi
produse.
Raportul prezintă un număr de 12 studii de caz și propune un număr de recomandări
pentru diminuarea acestui risc:
→ Pentru sectorul financiar și de asiguăari: Trebuie să-şi adapteze securitatea
pentru a răspunde la riscul cibernetic. Sectorul trebuie să lucreze cu industria
energetică pentru a mări conștientizarea acestui risc, să dezvolte produse specifice
de asigurare, să întărească piața de asigurari și să sprijine sectorul energetic în
determinarea și colaterizarea datelor critice cu risc. Sectorul trebuie să se informeze
mereu asupra evoluţiei tehnologiei pentru că aceasta dă indicații asupra riscurilor
asigurate. Riscurile ciber trebuie acoperite întâi cu instrumente existente, dar trebuie
adaptate acolo unde e necesar, de exemplu, prin corecta evaluare sau limitare, odată
cu concentrarea pe managementul riscurilor acumulate. În sfârşit, sectoarele
financiar şi de asigurări trebuie să răspundă noilor necesitați de reglementare.
→ Pentru companiile din energie: Trebuie să vadă riscurile ciber drept riscuri
ale activității de bază, să le evalueze corespunzator, să înțeleagă care sunt cele
specifice companiei și să construiască puternice strategii de reziliență, tehnice și de
personal. Ele trebuie să lucreze pentru creşterea constientizării de către operatoriii
din domeniul energiei a impactului atacurilor cibernetice și să integreze comunitatea
energetică în măsurile de creștere a rezilienței.
→ Pentru guverne: Trebuie să sprijine răspunsurile puternice din partea
companiilor la riscul ciber prin stimularea introducerii de standarde sau să impună
reglementări specifice. Totuşi, cerinţele de reglementare și de raportare nu trebuie
să devină copleșitor de complexe pentru acest risc dinamic. Guvernele trebuie să
sprijine schimbul de informații între țări, sectoare și în interiorul industriei energiei și
să îmbunătațească cooperarea internaţională privind cadrul de securitate cibernetică.
→ Pentru companiile IT care servesc sectorul energetic: Trebuie să integreze
elemente de securitate când dezvoltă tehnologiile proprii și să lucreze cu sectorul
energetic. Pentru folosirea ultimelor tehnologii pentru monitorizarea naturii atacurilor
cibernetice.
→ Pentru asociațiile industriale: Trebuie să sprijine și să stimuleze schimbul
de informații și să adopte cele mai bune practici, să conducă evaluări proprii și să
ajute companiile și sectorul în a dezvolta o cultură robustă şi activă în privința riscului
ciber.
În privința relației apă – hrană – energie, raportul precizează că, conform ONU, în
2030, va exista un deficit de cca 40% în privința apei necesare. Apa este o necesitate
zilnică: pentru băut, creșterea și procesarea hranei, pentru igienă și sănătate publică
și producția de bunuri, la care se adaugă cantitatea cerută pentru lanțul energetic.
Legatura apă-hrană-energie ca termen descrie interdependențele și – uneori –
cererile concurențiale dintre consumul/utilizarea apei și producția de energie şi hrană
– un element care declanșează provocări economice şi sociale între numeroaselor
grupuri intereste (stakeholders). Tehnologiile care fac infrastructura energetica mai
rezilientă la riscurile ridicate de legatura apa-hrană-energie (AHE) cresc costul de
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dezvoltare. Astfel, rezilienţa crescută – conform AIE – solicită investiții cumulative
globale estimative de US$ 48–53 tril. până în 2035. Deci, magnitudinea finanțării
necesare este semnificativă, iar guvernele singure nu pot acoperi această sumă și –
de aceea - sectorul privat trebuie să joace un rol crucial in rezolvarea acestei
provocări.
Principalele constatări ale studiului:
► Energia este cel de al doilea cel mai mare consumator de apă dulce, după
agricultură, apa fiind folosită pe tot lanțul de transformări energetice în producerea
primară (cărbune, petrol, gaz, biocombustibil), ca și în generarea de energie
electrică: 98% din energia electrică produsă acum în lume necesită apă.
► Riscurile puse de relația AHE vor deveni din ce în ce mai semnificative din
cauza cererii sporite de apă, hrană și energie. Mai mult, unele dintre regiunile care
sunt acum sub stresul lipsei de apă vor vedea o dezvoltare economică semnificativă,
creștere a populației combinată cu schimbări îin modelul de consum și o concentrare
mare a populației și infrastructurii în zone critice, intensificând aceste riscuri.
► Pe langă acestea, se constată o creștere a incertitudinii privind
disponibilitatea şi calitatea apei dulci datorată impactului schimbărilor climatice,
mărirea temperaturii și acidificarea oceanelor și cresterea frecvenței evenimentelor
de vreme extremă.
► Studiul „Analysis in Nature Climate Change” arată că, în perioada 20142069, reducerile în disponibilitatea apei ar putea afecta 2/3 din cele 24 515 de
hidrocentrale și peste 80% din cele 1427 termocentrale evaluate.
► În multe cazuri, se constată o necunoaștere a acestei problematici și o lipsă
a instrumentelor de modelare care să reflecte corespunzător riscurile ridicate a CHE.
Aceste riscuri pot fi asociate cu efecte economice mari: în 2015, hidrocentralele din
Brazilia au avut pierderi de peste US$4.3 mrd. din cauza secetei și a măsurilor de
raționalizare.
► Riscurile puse de producția CHE sunt mărite prin lipsa unei gestiuni eficiente
a apei cum ar fi drepturile clar definite între utilizatorii competitori, prețuri corecte şi
aranjamentele comerciale.
► Cooperarea transfrontieră este o chestiune esențială. Un număr de 261
bazine transfrontiere acoperă 45% din suprafața uscatului, servesc 40% din populaţia
lumii și asigură 60% din volumul de apă dulce al planetei. Aceast lucru afectează
operarea infrastructurii energetice planificate şi propuse, deci e necesar să ne
asiguram că există un cadru corect de management al cursurilor transfrontiere.
Principalele recomandări ale studiului:
► Dezvoltatorii de proiecte trebuie să fie capabili să înteleagă mai bine
”amprenta de apă” a tehnologiilor energetice considerate pentru a reduce riscurile
potențiale ale activelor „eșuate” („stranded”).
► Evaluarea riscului trebuie să reflecte o înțelegere integrală a riscurilor
sistemice pe termen lung prin incorporarea diferitelor scenarii climatice şi hidrologice
în analizele financiare.
► Lipsa de apă trebuie luată în considerare și – unde e posibil – prețuită
/evaluată corespunzător pentru a stabili un profil de risc corect care să reflecte
contextul local. Dacă nu se poate folosi niciun preț de piață, companiile pot folosi un
preț ”umbră” al pieței.
►Trebuie realizat un cadru legislativ și de reglementare transparent și
predictibil pentru a promova soluții eficiente care să echilibreze consumatorii
concurențiali și să asigure certitudinea investițiilor. Guvernele trebuie să
îmbunătățească monitorizarea și să implementeze un management rațional al apei
pentru a facilita planificarea unei infrastructuri energetice reziliente prin reducerea
riscului unor politici neprevăzute sau a unor schimbări în reglementare privind
folosirea apei. Se impune managementul corect al întregului bazin al râului.
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►Pot fi luate măsuri de minimizare ale costurilor și de stabilizare a veniturilor
pentru reducerea riscurilor. Instituțiile financiare și de asigurare trebuie să ofere
instrumente financiare care să adreseze impactului vremei adverse, lipsei de apă și
volatilitații prețului energiei, combinate cu opriri neplanificate. Aceste produse nu
sunt încă utilizate de către toată industria însă pot reduce impactul riscurilor provenite
din penuria de apă. Ele pot ajuta la stabilizarea volatilității venitului și reduce riscurile
pentru investitori.
Prezentarea dnei Luminița Ghiță, director în Ministerul Mediului, a analizat condițiile
în care va trebui ca sectorul energetic să funcționeze în viitorii ani, explicând noțiunea
de sustenabilitate conform documentelor ONU prin detalierea țelurilor mileniului
(”millenium goals”). Trecând prin observația că - conform legii entropiei (revelată la
nivelul sistemelor economice de Georgescu – Roegen) - tendința este de mărire a
dezordinii în toate sistemele: economic, social și de mediu, doamna Ghiță a subliniat
faptul că omul – ca specie – are un dublu impact: din nefericire, distruge mediul și,
în schimb, trebuie să acționeze ca protector al acestuia. De asemenea, a evidențiat
importanța inițiativei ONU „energie sustenabilă pentru toți”. Pe baza acestei inițiative,
România trebuie să-și stabilească o serie de priorități. Organismul care lucrează la
acestea este un Comitet Interministerial.
Totodată, Academia Română a elaborat o strategie de dezvoltare însă aspectele de
mediu – conform opiniei doamnei Ghiță - nu sunt luate în considerare la nivelul dorit,
cu atât mai mult cu cât - așa cum s-a văzut și din studiul CME – riscul de mediu este
unul din cele mai importante în analiza rezilienței infrastructurilor, inclusiv a celei
energetice. Conform Strategiei de Dezvoltare Durabilă elaborată de Ministerul
Mediului în 2008, trebuia înființat un Departament de Dezvoltare Durabilă sub
autoritatea Secretariatului General al Guvernului. Din nefericire, acest lucru nu s-a
realizat, iar rolul său a fost preluat de Comitetul Interministerial. În acest context,
trebuie înțeles că țintele acceptate la nivelul UE sunt doar parțiale, dezvoltarea
sustenabilă însemnând mai mult.
Printr-o reziliență superioară crește și securitatea în alimentare cu energie. În acest
context, dl prof. Filip Cârlea a prezentat eforturile Academiei Române pentru
realizarea unei Strategii de Dezvoltare a României pentru viitorii 20 de ani. Lucrarea
este chintesența rezultatelor a 13 proiecte de cercetare, în cadrul cărora proiectul 3
a abordat securitatea și eficiența energetică. Obiective urmărite de proiect în cadrul
primei faze (vol I, 2015) au fost: punerea în valoare a potenţialului on-shore de gaze
naturale şi petrol; valorificarea potenţialului resurselor energetice din Marea Neagră;
dezvoltarea capacităţii şi fiabilităţii sistemului naţional de transport al gazelor
naturale, pentru a deveni capabil să se cupleze la cele mai importante proiecte
regionale ale UE; creşterea capacităţii strategice de stocare a resurselor de gaze
naturale pe teritoriul României; dezvoltarea infrastructurii naţionale în domeniul
petrolier, cu relevanţă în plan regional; clarificarea rolului pe care sectorul carbunelui
îl are, în continuare, în mixtul energetic naţional; consolidarea capacităţii de
producere a energiei în centrale hidroelectrice, ţinând seama de necesarul de putere
de echilibrare în sistem; proiectarea strategică a contribuţiei sectorului nuclear,
România jucând un rol important în clubul ţărilor UE care susţin energia
nucleară; dezvoltarea unor politici pe termen mediu şi lung în domeniul eficienţei
energetice, unde potenţialul este mare, dar încă insuficient pus în valoare; stimularea
utilizării de energie electrică, definirea rolului surselor regenerabile de energie în
cadrul sistemului energetic naţional; profilarea tehnologică a României în sectorul
energetic, bazată pe reţele inteligente, tehnologie informatică etc.
Analiza a continuat în celelalte două faze de cercetare (2016 și 2017) ale căror
rezultate au fost adunate în volumele 2 și 3 (părțile 1 și 2), unde s-au urmărit
problematici ca: Evoluţia pieţei de energie și integrarea României în piaţa internă de
energie a Uniunii Europene; Mecanisme concurenţiale versus mecanisme
reglementate; Prognoza capacităţilor de producţie din România; Evaluarea eficienţei
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energetice; Eficienţa energetică în procese de producţie, transport, distribuţie şi
utilizare a energiei electrice; Sistemul de alimentare cu energie termică; Prognoza
evoluţiei necesarului de energie termică din surse centralizate. Sărăcia energetică –
problemă de securitate naţională.
Concluzia schiței de strategie pentru sectorul energetic a fost legată de constatarea
că obiectivele strategice fundamentale, transpuse în priorităţi de acţiune în sectorul
energetic sunt securitatea energetică, competitivitatea pieţelor de energie şi
sustenabilitatea ecologică. Aceste obiective trebuie să se regăsească în principii
politice, economice şi de guvernanţă energetică prin: deschiderea reală a pieţelor
europene de energie, valorificarea resurselor naţionale prin tehnologii avansate,
eficientizarea sistemului energetic naţional, managementul superior al folosirii
energiei, separarea rolului statului de arbitru şi administrator al sectorului energetic
de cel de proprietar, profesionalizarea actului de guvernanţă energetică,
predictibilitatea şi stabilitatea reglementărilor în domeniul energiei.
În privința obiectivelor strategice ale dezvoltării sustenabile a României, în termeni
calitativi şi cantitativi valorici, ţinând seama de necesitatea posibilităţii particularizării
lor pe intervalele: 2018-2020; 2021-2028; 2028-2038 pe pilonii economic, social şi
ambiental, în interdependenţa acestora şi cu evidenţierea priorităţii specifice pentru
fiecare. Ca exemplu: ca urmare a creşterii inegalităţilor sociale intra- şi interţări,
problema reducerii diferențelor în acest domeniu, a devenit practic o ţintă la nivel
naţional, inclusiv pentru FMI (reducerea sărăciei, îndeosebi a celei externe). Au fost
analizate trasee şi ţinte posibile în funcţie de priorităţile stabilite, previziuni ale
indicatorilor relevanţi, specifici fiecăreia dintre capitolele Strategiei, pe perioadele
anterior menţionate, îndeosebi în ceea ce priveşte indicatorii de rezultat (PIB total,
per capita, producţie comerţ exterior, în termeni fizici şi valorici, structuri sectoriale
şi teritoriale etc.) şi de costuri, input-uri de tipul resurselor umane, capital antropic
şi natural.
S-au generat 3 scenarii (cu accent pe scenariul realist), politici, instrumente,
mecanisme şi măsuri de control orientate către realizarea obiectivelor strategice,
ţintelor şi previziunilor elaborate pentru fiecare domeniu, inclusiv pe baza unei
guvernări bune/eficiente, a parteneriatului public-privat şi a promovării intereselor
României, în contextul integrării în UE şi al globalizării, a unei mai bune şi echitabile
complementarităţi dintre investiţiile (capitalul) naţional şi cel străin din România.
O importanţă deosebită o au politicile privind specializarea inteligentă,
industrializarea bazată pe inovare şi cunoaştere, prezervarea şi eficientizarea, gradul
de ocupare, şomajul, investiţiile, precum şi de eficienţă economico-socială şi
competitivitate (productivitatea muncii, a resurselor materiale, eficienţa economică
şi financiară, a datoriei publice, totale, interne şi externe). În final s-a analizat
interdependenţa dintre bunăstare, calitatea vieţii şi factorii economici, sociali,
tehnologici şi ambientali, de sprijin inclusiv din punctul de vedere regional şi al
categoriilor de vârstă şi socio-profesionale.
Prof. Filip Cârlea, mandatat de prof. dr.ing Victor Vaida, care nu a putut participa
la eveniment, a comunicat o serie de întrebări ale domnului Vaida privitoare la
posibilitățile de obținere a unei reziliențe sporite a sectorului românesc al energiei:
Care sunt în prezent, dar și pe termen mediu și lung, situațiile deosebite și cazurile
posibile de schimbare din SEN?; Ce măsuri ar trebui luate, pentru a trece peste
evenimentele deosebite și a se adapta la schimbări? ;Are SEN în prezent o structură
flexibilă, care să-i permită trecerea peste evenimentele deosebite și adaptarea la
schimbări? Care este această structură flexibilă a SEN?; Există în prezent și în
perspectivă în România condițiile necesare pentru realizarea și susținerea acestei
structurii flexibile a SEN?
Dl Vaida consideră că, pentru a răspunde la aceste întrebări, trebuie să se aibă în
vedere o analiză obiectivă a situației actuale a SEN. În accepțiunea sa, câteva
obiective majore sunt esențiale pentru funcționarea și dezvoltarea corectă a SEN: a)
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Siguranța în funcționarea SEN trebuie să fie prioritară față de piața de energie
electrică și față de problemele de mediu; b) Siguranța în funcționare a SEN este parte
importantă a securității energetice, iar aceasta e parte a securității naționale; c)
Resursele energetice și energia electrică sunt factori esențiali, pentru obținerea unei
creșteri economice sustenabile și a bunăstării generale. Evenimentele deosebite
afectează în principal producția și sistemul de transport a energiei electrice, unde
efectele pot fi majore. De aceea, structura SEN trebuie să cuprindă în principal: o
structură flexibilă de producere a energiei electrice și un sistem de transport
consolidat (grad ridicat de interconectare de cel puțin 10 %, azi fiind de 7-8 %).
După o atentă analiză a principalelor caracteristici ale situației actuale a SEN, pe
domenii de activitate (sistemul de transport intern și trabsfrontier, volumul redus de
investiții în ultimele două decenii, funcționarea ineficientă a pieței de energie
electrică, privatizările nereușite ale resurselor energetice și a companiilor din
domeniul energetic, etc) se impun câteva concluzii, prezentate mai jos.
Concluzii și recomandări avansate de prof.dr.ing. Victor Vaida:
► Starea actuală a SEN și întârzierea nejustificată a realizării unei noi strategii
energetice, care să răspundă nevoilor naționale pe termen mediu și lung, nu ne dă
garanția obținerii unei reziliențe, siguranțe și eficiențe ridicate în funcționarea SEN.
► Reziliența și siguranța SEN trebuie susținute printr-o nouă strategie
energetică și un program de dezvoltare pe termen mediu și lung, care să permită
realizarea unui scenariu energetic optim, un mixt energetic bazat pe resursele
naționale, menținerea unei dependențe de import sub 20 % și astfel realizarea unei
structuri elastice de funcționare, care să poată trece peste evenimentele deosebite și
să se poată adapta la schimbare.
► Este stringent necesară finalizarea noii Strategii Energetice (4 ani
întârziere), care să stabilească ,,Scenariul energetic optim’’ și programul de
dezvoltare pentru asigurarea resurselor energetice necesare, funcționarea mai
eficientă și în siguranță a SEN, funcționarea mai eficientă a pieței angro de energie
electrică; pregătirea condițiilor de cuplare la piața regională și apoi la piața unică
europeană, de energie electrică și limitarea dependenței de import de resurse
energetice.
► Este necesară exploatarea rațională și în interes național, a resurselor
energetice neregenerabile și regenerabile, pentru a asigura energia necesară pe
termen mediu și lung, prelungirea duratei de epuizare a resurselor energetice
neregenerabile; resursele energetice nu trebuie privatizate, iar exploatarea lor
trebuie făcută prin contracte de exploatare cu firme specializate, în interes național
și limitarea dependenței de import de resurse energetice, condiție principală a
securității energetice a țării.
► Trebuie realizate investiții în noi capacități de producție a energiei electrice
și termice, precum și realizarea de grupuri termoenergetice de condensație și de
cogenerare, cu eficiență ridicată, cu parametri supracritici și ultrasupracritici pe
cărbune și cu ciclu combinat și turbine cu gaze, pe gaze.
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Prezentarea dlui Mădălin Apostol – manager de proiect OMV PETROM – s-a
concentrat pe importanța unui management corect al energiei într-o mare companie
românească. După o scurtă introducere privind realizările PETROM, s-a insistat
asupra viziunii companiei: ”Managementul energiei este chiar modul în care se fac
lucrurile în companie”, iar această viziune presupune un angajament total la nivel de
organizație, incluzând sprijinul conducerii către o utilizare eficientă a tuturor
resurselor, în mod special a energiei. În acest context, oriunde se decid investiții, se
analizează și se iau în considerație implicațiile energetice, combinat cu costul minim
pe ciclul de viață. Se încurajează noi idei pentru un management al energiei din
partea personalului la toate nivelurile.
OMV Petrom este ferm angajată în
îmbunătățirea performanțelor energetice în toate segmentele afacerii, eficiența
energetică fiind pilonul pe care se sprijină Strategia de Sustenabilitate. Reducerea
intensității energetice ajută compania să-și păstreze competitivitatea și contribuie la
securitatea în alimentare, cuprinzând și o mai bună reziliență a infrastructurii. În
cadrul companiei sunt realizate în mod regulat analize energetice și se caută soluții
inovatoare pentru îmbunătățirea performanțelor și pentru reducerea impactului
proceselor asupra mediului înconjurător. Procesul este pasibil de îmbunătățiri
continue prin ISO 50001, însă progresul viitor poate fi încetinit din cauza a doi factori:
măsurile cu cost mic și efecte importante au fost deja implementate; sunt necesare
mecanisme financiare și stimulente noi pentru investițiile suplimentare.
În cadrul sesiunii de discuții au mai intervenit dna Silvia Vlăsceanu, și domnii
Gheorghe Indre, Paul Gheorghiescu, Călin Vilt, Miron Goia și M. Cârlan care
au abordat probleme privitoare la complexitatea actuală a sectorul energetic
românesc.

♦ 15 iunie 2017: Conferința „Trilema energiei şi politicile energetice.
Evidenţierea dificultăţilor cu care se confruntă unităţile energetice
pentru echilibrarea elementelor esenţiale ale trilemei: securitatea
energetică, echitatea socială şi impactul asupra mediului. Studiul
WEC Energy Trilema 2016- Defining Measures for Accelerating Energy
Transition”

Conferința dedicată diseminării conținutului recomandărilor și concluziilor Studiului
„WEC Energy Trilema 2016 -Defining
Measures for Accelerating Energy Transition”
a fost moderată de dr. ing. Gheorghe
Indre, consilier CNR-CME, care a făcut o
amplă prezentare a studiului utilizând
modelul de prezentare existent pe site-ul
CNR CME.
Principalele
conferinței:

idei

lansate

în

cadrul

→ „Tendințele energiei nucleare în
lume, începând cu situația la zi, în care se
înregistrează 11% din producția globală de energie electrică
(2015) sunt
următoarele: 32 de state, 441 de reactoare in exploatare, 382,8 GWe (net), / 67
reactoare in constructie, 66,4 GWe (net) – 2016 – 10 reactoare noi puse in functiune/
șapte oprite permanent. Polul dezvoltarii energiei nucleare se deplaseaza spre
Eurasia. Între provocări se remarcă: excluderea din grupul tehnologiilor cu emisii
reduse de carbon pe considerente de piață (market failure) și îmbătrânirea parcului
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existent și necesitatea înlocuirii acestuia, menținând tendința de creștere a puterii
instalate. Energia fără emisii de carbon este coloana vertebrală a transformării către
energia curată. Sectorul energetic global poate atinge până în 2060 emisii de CO2
net-zero în cadrul scenariului 2DS. Privitor la energia nucleară, în mix-ul energetic
al UE România are un program nuclear puțin ambițios. Conform datelor din 2015,
energia nucleară este a doua sursă majoră de emisii reduse de carbon la nivel
mondial, după hidro care are o pondere de - 11% din producția totală . De asemenea,
energia nucleară este cea mai importantă sursă de emisii reduse de carbon la nivelul
UE, cu o pondere de 27% din producția de energie electrică și peste 50% din energia
electrică produsă cu emisii de carbon reduse. Recentului Pachet de iarnă „Clean
Energy Package for All Europeans” încurajează și alte tehnologii de producere a
energiei electrice cu emise reduse de carbon și are un impact semnificativ asupra
echilibrului sistemelor energetice și mix-ului energetic. Energia nucleară are o
contribuție majoră la securitatea energetică si la reducerea emisiilor de carbon, fiind
competitivă în condiții nediscriminatorii cu alte tehnologii de producere a energiei
electrice. Centralele nucleare au un rol dovedit în consolidarea securității energetice.
Totodată, sursele nucleare și cele regenerabilele (50% din energia actuală produsă
în prezent în UE) împreună cu eficiența energetică sunt principalele motoare ale
reducerii emisiilor de CO2 și singura soluție pentru atingerea obiectivelor COP 21
pentru 2050” (Teodor Chirica, Președinte Onorific al ROMATOM și președintele
Consiliului Executiv FORATOM).
→ „Primul raport privind starea Uniunii Energetice din 18 noiembrie 2015 a
analizat progresele înregistrate și a identificat aspectele care necesită atenție,
formulând concluzii politice la nivel de stat membru, regional și/sau european. În
anul 2016, Comisia Europeana a continuat acţiunile prevăzute în Foaia de parcurs a
Strategiei cadru privind Uniunea Energiei.
Pachetul legislativ privind securitatea energetica prevede o gamă largă de măsuri
menite să consolideze capacitatea UE de a face față întreruperilor aprovizionării cu
gaze naturale, astfel: regulamentul privind măsurile de garantare a securității
aprovizionării cu gaze naturale cu întărirea aspectului regional și European față de
cel
național ;
strategia
privind gazul natural lichefiat
(GNL) și stocarea gazelor
pentru
exploatarea
potențialului
GNL
și
a
capacităților de stocare a
gazelor, pentru consolidarea
infrastructurii strategice in
vederea
finalizării
pieței
interne;
strategia privind
încălzirea și răcirea prin care
se
pune
accentul
pe
înlăturarea barierelor din
calea decarbonării în cazul
clădirilor și al industriei, pe
îmbunătățirea
eficienței
energetice
și
utilizarea
surselor
regenerabile
de
energie cu impact pozitiv
asupra
securității
energetice”. (Otilia Marin,
director general ANRE).
→
„România
se
situează pe poziția 32 din
125 state după indicatorul global de sinteză.
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După indicatorul de sustenabilitate față de mediul înconjurător România se situează
în clasament pe poziția 28, după indicatorul de securitate energetică se situează pe
poziția 24 dar, după indicatorul de echitate, din punctul de vedere al accesului la
energie, se situează pe poziția 63 existând astfel un mare dezecilibru. Situația de
dorit și obiectivul care trebuie urmărit sunt acelea al echibrării celor trei aspecte care
au cerințe contradictorii”. (Cristina Micu membru in conducerea AFEER).
→ „Trebuie subliniat rolul producției de hidroenergie din România pentru
creșterea accesibilității, securității și reducerea emisiilor. Realizarea de investiții în
amenajări hidroenergetice răspunde cel mai bine celor trei dimensiuni ale Trilemei
energiei. Centralele hidroelectrice sunt elemente de bază ale infrastructurii sistemului
energetic, cu fiabilitate ridicată, cu rezerve sigure de energie pe intervale medii și
lungi de timp (cazul amenajărilor cu lacuri de acumulare). Acestea reprezintă ,,pilonii
de siguranță” ai sistemului, datorită capabilității de intervenție în reglajul de
frecvență – putere și în preluarea ,,volatilității” producției de energie a celorlalte surse
regenerabile. Tehnologia hidroenergetică oferă soluții extrem de eficiente la problema
stocării energiei, acesta fiind elementul principal care frânează dezvoltarea celorlalte
surse regenerabile (energia eoliană și fotoelectrică). În acest sens, centralele ,,cu
acumulare prin pompare” dar și realizarea unor noi capacități de acumulare la
centralele existente (suplimentarea volumelor existente, prevederea unor stații de
pompare), constitue soluția viabilă, eficientă și fezabilă. Realizarea de centrale
hidroelectrice contribuie indirect la dezvoltarea infrastructurii țării și la amenajarea
teritoriului (surse de apă, apărare împotriva inundațiilor, drumuri etc). În țările în
curs de dezvoltare construcția amenajărilor hidroenergetice poate constitui un
,,motor” al dezvoltării economiei.
În prezent România este una din țările europene care mai are încă nevalorificat o
bună parte din potențialul hidroenergetic natural. Potențialul exploatabil a fost
amenajat în proporție de 69 - 75%. Mai rămâne de valorificat o cotă importantă din
potențialul exploatabil reprezentând potențialul hidroenergetic al României.
Privind valorificarea potențialului hidroenergetic și cerințele trilemei energiei,
realizarea de investiții în amenajări hidroenergetice răspunde cel mai bine celor trei
dimensiuni ale Trilemei energiei: securitatea energetică, echitate și accesibilitate.
Contribuția sursei hidroenergetice la cerințele de echitate se datorează în primul rând
prețului redus al energiei. Prin dispunerea în teritoriu, în zone cu relief greu accesibil,
centralele hidroelectrice sunt primele avanposturi ale ,,civilizației” pentru
comunitățile umane izolate. La acest lucru contribuie și simplitatea tehnologiei
hidroenergetice care poate apropia locul producerii energiei de locul de utilizare cu
sustenabilitatea mediului.
Producerea energiei în hidrocentrale contribuie substanțial la îndeplinirea
angajamentelor asumate în cadrul Acordului COP 21 privind schimbările climatice.
Prin elementele de impact pozitiv asupra factorilor de mediu (regularizarea debitelor,
evitarea efectelor distructive ale apelor, crearea de surse de apă pentru irigații, etc.)
centralele hidroelectrice cu lacuri de acumulare contribuie la crearea unor condiții de
viață normale pentru populație. Sunt necesare finalizarea unor amenajări
hidroenergetice aflate în diverse stadii de execuție (lucrări începute înainte de 1989,
care au fost promovate ca investiții ale SC Hidroelectrica), precum și un cadru
legislativ și de reglementare pentru investițiile de valorificare a potențialului hidro.
Acest cadru trebuie să favorizeze și să accelereze realizarea unei Strategii energetice
previzibile și sustenabile care să depășească ciclul politic, însușite de către toate
forțele politice, cu obiective clar definite.
Responsabilii politici trebuie să se asigure că politicile energetice sunt integrate în
strategia de dezvoltare a infrastructurii țării (gospodărirea apelor, drumuri,
transporturi, dezvoltare urbanistică). De asemenea, trebuie elaborat un cadru
coerent și previzibil de reglementare și de sprijinire a investițiilor pe termen lung în
infrastructura energetică (hidroenergetică). Dacă acceptăm că obiectivul programului
Trilema este realizarea tranziției către un sistem energetic cu emisii reduse de
carbon, având ca orizont anul 2040, este absolut necesară sprijinirea investițiilor pe
54

termen lung. Din acest motiv dezvoltarea nu se mai poate baza numai pe investiții
private (cu termene de recuperare de 5-7 ani), ci este nevoie de implicare statului.
În fine, suntem deja în situația în care implicare statului în mecanismul planificării și
managementului proiectelor prin agenții specializate este absolut necesară și
imediată. Altfel în domeniul hidroenergeticii se va continua derularea haotică și la
întâmplare a investițiilor.
În prezent nu există reglementări pentru concesionarea potențialului hidro. Prin
concesionare, statul își poate exercita controlul în respectarea reglementărilor în
domeniul gospodăririi apelor şi poate asigura accesul egal al tuturor investitorilor la
amenajările cu profitabilitate ridicată. Este necesară stabilirea modului de finanțare
a actualelor investiții în derulare. SC Hidroelectrica SA refuză să mai continue o
serie de investiții (care constituie și amenajări complexe de gospodărire a apelor),
invocând neeconomicitatea acestora. Posibila privatizare prin vânzarea de acțiuni a
societății va duce la abandonarea investițiilor cu consecințe economice și ecologice
grave.
Este absolut necesară asigurarea în continuare a unui mecanism rațional de sprijin
pentru investițiile în hidroenergetică, mai echitabil și care să asigure valorificarea
potențialului în condiții economice indiferent de puterea centralelor. Mecanismul
care a fost aplicat până de curând, a creat inechități în rândul investitorilor, a
încurajat valorificarea neeconomică a potențialului, a realizat o serie de centrale
care vor deveni total neeconomice după încetarea aplicării mecanismului de sprijin
și care vor trebui abandonate, poluând astfel suplimentar mediul.
Este stringent necesară modificare actualelor reglementări ale pieții de energie și
prevederea unor reguli de piață pentru activitatea de stocare a energie și a
contribuției la echilibrarea sistemului (servicii de sistem), făcând astfel posibile
investițiile în centrale cu acumulare prin pompare ”(Paul Gheorghiescu, expert
hidroenergetică):
O contribuție importantă în cadrul conferinței a avut-o dl Dan Costineanu, expert
ANRE,
prin
evidențierea
prevederilor legislative privind
atribuțiile administrațiilor publice
locale în politica de eficiență
energetică.
Au
fost,
astfel,
abordate prevederi legislative ale
Legii
nr.
121/2014
privind
eficienta energetica, modificată şi
completată
prin
Legea
nr.
160/2016
și
Programul
de
îmbunătățire
a
eficienței
energetice pentru localitățile cu
peste
5.000
de
locuitori,
prezentând o serie de date de
detaliu și de actualitate.
Concluzii generale
► Raportul World Energy Trilemma 2016, întocmit pe baza analizei de cinci
ani ale rezultatelor Energy Trilemma, a evaluării strategiilor energetice ale țărilor
membre și dezvoltat prin interviuri cu liderii politici și liderii din domeniul energetic
din sectorul privat, oferă orientări și soluții concrete de îndeplinire a obiectivele
Trilemei, securitate energetică, echitate și accesibilitate la energie și
sustenabilitatea mediului.
► Specialiștii din domeniu trebuie să concretizeze sarcinile la sistemul
energetic al României și să convingă decidenții politici asupra necesității
implementării acestora.
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♦ 31 august 2017: Conferinţa „Smart grids implementation – un
efort comun al unităţilor cu profil energie-mediu
Moderată de profesor emerit dr.ing. Mircea Eremia, conferinţa
s-a dorit a fi o evaluare a implementării acestui concept în
Romania după peste 7 ani de activitate.
În deschiderea evenimentului, prof. Mircea Eremia a prezentat
recenta apariţie în Editura Wiley din SUA, a compendiului în 3
volume „Smart Grid Handbook” elaborat de un prestigios colectiv
de personalităţi condus de Profesorul Chen-Chiung Liu.
Lucrarea se înscrie ca unul dintre cele mai importante cursuri de
învaţare a noilor elemente ce definesc acest concept.

În cadrul alocuțiunii sale, profesorul Mircea Eremia a subliniat ruptura importantă
care
are
loc
între
progresul
tehnologic în domeniul Reţelelor
Inteligente şi implicarea politicului în
aplicarea acestor noi concepte în
economie şi în viaţa cetăţenilor.

Ideile
principale
transmise
vorbitorii la Conferință au fost:

de

→
Standardizarea
în
dezvoltarea conceptului de Smart
Grids în România reprezintă
un
„Sistem al Sistemelor”. Din cele peste 150 de comitete tehnice de standardizare 68
sunt pe partea de energie, iar din cele peste 33150 de standarde 25% sunt în energie.
→ Conceptul de Smart Grids este abordat în activităţile legate de tehnicile de
Securitate informatică, sisteme inteligente de Transport si Distributie, Contorizare
inteligentă, automatizări şi control în clădiri, compatibilitate electromagnetică,
conectarea generatoarelor, instalaţiile eoliene şi fotoelectrice, instalaţii electrice în
construcţii, încărcarea autovehiculelor electrice/hibride, ş.a.
→ O cerinţă fundamentală în toate unităţile SEN este implementarea SR EN
ISO 50001-Sistem de Management al Energiei şi a Competenţelor Digitale (EN
16234-1/2016) privind Cunostiinţele, Abilităţile, Competenţele, Atitudinile. Discuţiile
care au urmat pe marginea acestui subiect au evidenţiat degradarea activităţilor
serviciilor tehnice ale societăţilor SEN care erau nişte centre de competenţă, de ordine
şi consistenţă tehnologică.(dr.ing.Doina Dragomir-Asociaţia Română de
Standardizare – ASRO).
→ Implementarea Smart Grids la nivelul Operatorului de Distribuţie Electrica,
comportă o multitudine de probleme tehnologice şi investiţionale pentru alinierea la
standardele internaţionale, noile aspecte de Demand Response, integrarea SCADA
din staţiile retehnologizate, aspectele de management al calităţii echipamentelor,
platforma CIM, contoare inteligente, cu rezultate încurajatoare în proiectele de la
Cheia şi Galaţi etc. (dr.ing. Dumitru Federenciuc, Electrica SA).
→ Apreciez în
mod deosebit implicarea executivului în implementarea
conceptului de Reţele Inteligente în instalaţiile de distribuţie ale companiei (Cătălin
Stancu, directorul general al Electrica SA).
→ Privitor la dezvoltarea sistemului de staţii de încărcare pentru autovehicule
electrice, trebuie subliniat faptul că dezvoltarea explozivă a înmatriculării de
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autovehicule hibride/electrice, cu siguranţă va crea dificultăţi reţelelor de distribuţie
a energiei ( Sorin Morariu).
Dr. ing. Mihai Sănduleac, conferențiar la UPB a prezentat lucrarea care s-a axat
pe pe teme de stocare, rezilienţă, sustenabilitate, cu un mare impact în decarbonare,
promovarea autovehiculelor electrice şi/sau altor forme de tehnologii de stocare.
Prezentarea deosebit de curajoasă a abordat noutăţi tehnologice de ultimă oră pe
plan mondial, mai ales în domeniul stocării.

Concluzii generale
►Discuţiile din cadrul conferinţei au fost deosebit de animate, acesta fiind şi
scopul urmărit de moderator, din păcate fără participarea autorităţilor din partea
ministerelor şi ANRE.

Doina Dragomir

Dumitru Federnciuc

Mihai Sănduleac

►Întârzierile deosebit de mari înregistrate în implementarea planului de
acţiuni pentru Smart Grids, faţă de prevederile directivelor UE sunt îngrijorătoare. Cu
certitudine se va ajunge la noi infringement-uri, ca urmare a ritmului lent şi este
posibil ca viaţa să o ia inaintea autorităţilor şi să apară noi disfunctionalităţi majore
în organizarea societăţilor din sectorul energiei.
►Dl. Profesor Mircea Eremia a subliniat necesitatea reconsiderării
standardizării în învaţământul superior, dinamica standardizării nefiind cunoscută nici
de cadrele didactice la adevarata şi corecta ei valoare

Foto: prof. emerit dr.ing. Mircea Eremia și dr.ing. Gheorghe Bălan
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♦ 24 august, 2017 : Workshop-ul la nivel CME „Performanța
centralelor electrice. Disponibilitatea centralelor electrice
vs.eficiența acestora”.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Programului 7 al CNR-CME, „Grupele
de studii CME și evenimente desfășurate sub egida CME” al cărui
responsabil este dr.ing. Gheorghe Bălan, director general executiv CNRCME
Workshopul a fost organizat de CNR-CME și ISPE cu sprijinul CNTEE
TRANSELECTRICA, în parteneriat cu OMV PETROM și Complexul Energetic Oltenia și
a fost moderat de dna Elena Nekhaev - Director de Programe Tehnice, Responsabila
Rețelelor de Cunoștințe: Performanța la generarea energiei, Politici și indicatori de
eficiență energetică, Integrarea sistemelor de surse regenerabile de energie, din
cadrul Consiliului Mondial al Energiei, împreună cu dr. ing. Vasile Rugină, consilier
CNR-CME.
Participanților la eveniment le-a fost distribuit referatul „Performanța centralelor
electrice din România”, inclusiv traducerea acestuia în limba engleză pentru
participanții din străinătate, elaborat de
ing.
Ovidiu Țuțuianu și dr.ing. Vasile Rugină,
consileri CMR-CME, primul fiind și unul dintre
organizatorii workshopului, care însă nu a
participat la eveniment din motive obiective.
Principalul obiectiv al întâlnirii l-a constituit
schimbul de informații asupra „celor mai bune
practici” privind disponibilitatea și eficiența
centralelor electrice, în contextul preocupărilor
specifice ale Programului de lucru al CME
„Performanța centralelor electrice”
Deschizând lucrările întâlnirii, dl Vasile Rugină a
arătat că analiza situaţiei actuale a centralelor
electrice din România este deosebit de utilă în contextul noilor reglementări ale UE;
este oportună diseminarea concluziilor Programului de lucru al CME „Performanța
centralelor electrice” din perioada 2014-2016; este necesară definirea unei poziții
comune,
la
nivel
național, a operatorilor
producători,
a
autorităților
din
domeniul energiei și a
celor
din
domeniul
protecției
mediului,
privind
perspectiva
centralelor electrice în
cadrul
strategiei
energetice a României
până la orizontul 2030.
După salutul transmis de dl Doru Vișan, Secretar de Stat în Ministerul Energiei, în
numele conducerii ministerului, dna Elena Nekhaev a prezentat succint Programul
„Performanța centralelor electrice”, unul din programele tradiţionale și prestigioase
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realizate de către CME. De peste 40 de ani „Comitetul CME privind performanța
centralelor electrice - PGP” (a cărei rețea numără în prezent 32 de membri din 19
țări) analizează și procesează statistic performanțele centralelor electrice din întreaga
lume. În consecință elaborează periodic rapoarte care conțin exemple de tehnici și
metode avansate pentru îmbunătățirea performanței, prin analiză comparativă
(benchmarking). Informațiile respective sunt larg diseminate prin diverse reuniuni,
conferințe, ateliere. Unul din scopurile cheie ale Comitetului mai sus menționat este
de a identifica procese, instrumente și/sau tehnici de măsurare a performanței
centralelor electrice, pentru a permite „producătorilor” să analizeze situația unităților
lor comparativ cu cea a altora asemănătoare și a identifica standarde ale performanței
„de vârf” pentru grupurile energetice proprii.
Prezentările din cadrul evenimentului au fost susținute de:
→ Dna Elena Nekhaev: „World Energy Council in the Electric Power Sector.
Global Electricity Initiative. Performance of Generating Plant. Integration of Volatile
Renewables in Electricity Systems;
→ Dl Ashutosh Shastri, Membru în Grupul de Studii CME „Performance of
Generating Plants - PGP”: „WEC-PGP Initiative. The Case for Performance
Management in Generation”;
→ Dl Doru Vişan: „Experienţa funcţionării Sistemului Energetic Naţional în
iarna 2016-2017 şi vara 2017. Concluzii privind măsurile necesare pentru creşterea
siguranţei în alimentarea cu energie electrică a României”;
→ Dna Corina Popescu, Preşedintele Directoratului, CNTEE Transelectrica:
„Challenges raised by renewables integration in Romanian power system”;
→ Dl Bogdan Badea, Preşedintele Directoratului, HIDROELECTRICA S.A:
„Rolul centralelor hidroelectrice în depășirea crizei energetice din iarna anului 2017”;
→ Dl Dan Popescu, Directorul Departamentului Centrale Electrice, OMV
Petrom: „CCPP Brazi – 5 years from COD. Performing flexible operation”;
→ Dl Ionel Ilie, Director, CE Oltenia;
→ Dl Adrian Borotea, Director, CEZ: „Contribuţia centralelor electrice eoliene
la acoperirea graficuluin de sarcină ”;
→ Dl Miodrag Jelisavcic, Key Account Sales Director, Balkan Region, General
Electric: „GE Power Services - 360* cross fleet power plant solutions”.

59

Concluziile generale ale evenimentului

► Evoluția societății, cerințele legale, părțile interesate, condițiile de piață,
riscurile de diverse naturi au pus în fața producătorilor de energie electrică obiective
complexe a căror monitorizare necesită indicatori complecși de performanță.
Definirea și domeniul acestor indicatori de performanță cuprind o gamă largă de
subiecte, printre care: fiabilitatea/disponibilitatea, capacitatea, eficiența tehnică și
economică, performanța de mediu și performanța de piață (ex.: disponibilitatea
comercială, profitul valoare/risc etc.). În acest context, Comitetul PGP al CME a
elaborat un model de calcul pentru determinarea principalilor indicatori de
performanță a centralelor electrice. Modelul, care se perfecționează continuu pe baza
a numeroase studii de caz, permite totodată compararea performanței între grupuri
și centrale similare
► Studiile efectuate de către Consiliul Mondial al Energiei au arătat ca accesul
la energia electrică trebuie să aibă prioritare față de alte exigențe cu care se confruntă
sectorul energetic în perioada actuală, mai ales în țările în curs de dezvoltare. În
particular, această prioritate ar trebui acordată în comparație cu diversificarea
mixului energetic, cu problemele de mediu și cu profitabilitatea imediată a
companiilor din sector. Generarea off-grid și microgenerarea pot contribui în mod
semnificativ la accesul populației din zonele rurale, la energia electrică.
► La nivel mondial, se așteaptă ca, în perspectiva anului 2035, mixul energetic
pentru producerea de energie electrică să fie dominat în continuare de combustibilii
fosili, ponderea acestora fiind însă în scădere (76% în 2020 și 48% în 2035). Va
crește mult ponderea energiei nucleare (de la 6% la 25% în același interval de timp)
precum și a surselor regenerabile de energie (inclusiv hidro) - de la 18% la 26%. Se
anticipeaza o creștere importantă a performanțelor centralelor electrice cu observația
că cca 80% din această creștere va fi determinată de îmbunătățirea managementului
în exploatare și a pregătirii personalului și (doar) cca 20%, de creșterea nivelului
tehnic al instalațiilor.
► Luna ianuarie a anului 2017 a fost în România (dar și în toată zona
geografică din care face parte țara noastră) o perioadă foarte dificilă pentru sistemul
energetic național. S-au înregistrat temperaturi exterioare foarte scăzute şi coduri
meteorologice succesive galben, portocaliu, roșu de vânt puternic, ninsoare, ger,
ceață, asociată cu chiciură. Aceste fenomene au condus la o creștere importantă a
necesarului de energie electrică. Situația a fost îngreunată de valoarea relativ redusă
a stocurilor de cărbune de la marile termocentrale la 1 ianuarie, urmată de condiții
total improprii de transport în perioada următoare, de debitul mic al Dunării și
volumul redus de apă în lacurile de acumulare, de o producție, sub așteptări, a
instalațiilor solare și eoliene. Pentru asigurarea securității sistemului au fost aplicate,
pe perioade limitate, unele măsuri de salvgardare în situații de criză apărute în
funcționarea SEN, măsuri prevăzute de regulamentele în vigoare. Prin HG
nr.10/13.01.2017, Guvernul a mandatat Transelectrica să aplice gradual un set de
măsuri care să mențină securitatea SEN.
► Au existat unele disfuncționalități în funcționarea pieței de energie electrică,
respectiv neacoperirea comercială a graficului de sarcină și creșterea considerabilă a
cantităților de energie tranzacționate pe Piața de Echilibrare care au condus la costuri
record pentru echilibrarea sistemului și la creșterea foarte mare a prețului energiei
electrice.
► Integrarea surselor regenerabile de energie în SEN ridică probleme mari.
Pe de o parte, zonele favorabile amplasării instalațiilor de valorificare a SRE sunt
situate la distanță de utilizatorii finali, ceea ce implică necesitatea unor investiții
ridicate în rețele. Instalațiile respective au de multe ori o putere mică și sunt
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conectate la rețelele de JT/ MT. Majoritatea unităților eoliene și toate unitățile PV sunt
conectate la rețea prin intermediul invertoarelor, ceea ce conduce la o inerție redusă
a sistemului și sensibilitate la dezechilibre temporare de putere. În plus, unitățile
conectate prin intermediul invertoarelor au un curent electric de scurtcircuit redus.
Lipsa puterii de scurtcircuit face rețeaua mai sensibilă la defecțiuni și goluri de
tensiune. Pe de altă parte, generarea de energie electrică din SRE este variabilă și nu
poate fi programată. Rezervele de putere sunt proiectate pentru a acoperi în 15
minute oprirea accidentală a celui mai mare generator și / sau pentru a acoperi
variația bruscă de 1000 MW în producția centralelor eoliene, utilizând rezerva terțiară
rapidă. După integrarea centralelor eoline, au apărut dificultăți deoarece notificările
trimise în Piața de Echilibrare sunt mai mici decât producția realizată și s-au
înregistrat variațiile bruște ale producției acestora. ENTSO-E a finalizat recent „Codul
rețelei privind echilibrarea energiei electrice” care va fi aprobat și publicat în acest
an. Scopul său este de a asigura o piață eficientă de echilibrare în Europa.
► Integrarea în sistem a surselor regenerabile într-o proporție cât mai mare
este condiționată de asigurarea funcționării centralelor termoelectrice clasice
(inclusiv a celor pe cărbune) la parametri optimi. Inițial, chiar și centralele
convenționale pe gaze naturale au fost proiectate și realizate pentru a funcționa în
regim de bază. În condițiile pieței energiei, acest regim nu mai poate fi realizat, iar
asigurarea elasticității în funcționare a devenit o condiție esențială care presupune
investiții și cheltuieli de operare-mentenanță suplimentare. În condiţiile actuale
existente în SEN problemele pot fi dificile având în vedere că tehnologiile utilizate la
realizarea CTE şi CET sunt depreciate (la nivelul anilor ‘60) şi durata de viaţă a
instalaţiilor este expirată, eficiența şi disponibilitatea lor sunt relativ reduse, costurile
de operare şi mentenanţă precum şi cele de asigurare a conformităţilor cu cerinţele
de mediu sunt ridicate. Aceste centrale au insă, pe termen scurt şi mediu, un rol
foarte important pentru SEN şi pentru economia naţională în ansamblu din multe
puncte de vedere şi vor trebui să se bucure de o atenţie deosebită la toate nivelurile
(simultan cu realizarea de investiţii care să facă posibila înlocuirea lor).
► Centralelele hidroelectrice, respectiv Hidroelecrica, au avut şi au un rol
esenţial atât în asigurarea producţiei de energie electrică cât şi pe piaţa serviciilor de
sistem. După restructurările care au avut loc în perioada în care compania s-a aflat
în insolvenţă s-a înregistrat o îmbunătăţire semnificativă a indicatorilor economici.
Astfel, între 2011 şi 2016 puterea instalată a fost practic aceeasi (cu diferenţe în
productia de energie în funcţie de regimul climatic) dar numărul de salariaţi a scăzut
de la 5.218 la 3.272 iar marja profitului net a crescut de la 0,2% la 37%.
Hidroelectrica a fost principalul factor de stabilitate al Sistemului Energetic Național
în depășirea crizei energetice din iarna anului 2017. În luna ianuarie 2017
Hidroelectrica a fost încărcată pe piaţa de echilibrare cu o putere cuprinsă între
Pmin=100 MW şi Pmax=1753MW, peste puterea medie aferenta obligaţiilor contractuale
(1212MW), şi a funcţionat în perioadele de vârf şi cu puteri de peste 3300 MW (pe
anumite intervale orare). Astfel, energia asigurată pe piaţa de echilibrare în luna
ianuarie 2017 a fost de 304GWh, dublu faţă de energia livrată în perioada 2014-2017
pe aceasta piaţă. Asigurarea acestei energii pe piaţa de echilibrare şi a cantităţii de
energie necesare în sistem a fost posibilă datorită unei abordări prudenţiale a
Hidroelectrica privind cantiatea de energie electrică destocată din marile lacuri
precum şi a unei disponibilităţi ridicate a capacităţii de producţie, care a fost de peste
90%. Această disponibilitate a putut fi asigurată printr-un program de mentenanţă
în conformitate cu prevederile cărţilor tehnice şi normativelor în vigoare la
echipamentele şi instalaţiile din gestiunea Hidroelectrica.
► Punerea în functiune în ţara noastră a primelor instalaţii cu turbine cu gaze
şi ciclu combinat a reprezentat un progres important în modernizarea SEN. Alături de
alte caracteristici, flexibilitatea reprezintă un atuu important pentru aceastea. Astfel,
la centrala OMV de la Brazi, dotată cu două turbine cu gaze (TG) şi o turbină cu abur
(TA), se poate produce, la funcţionarea în configuraţie completă (2 TG + 1 TA) o
putere electrică între 870 MW şi 414 MW, rezultând astfel o flexibilitate de 456 MW.
Flexibilitatea creşte dacă se funcţionează cu 1 TG + 1 TA. Pe de altă parte trebuie
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avut în vedere că centrala respectivă a fost concepută pentru a funcţiona în regim de
bază. Schimbările în piaţa energiei și în mediul de reglementare au impus ca instalația
să funcționeze în mod flexibil. Aceasta transformare a implicat însă o investiție
suplimentară și costuri O & M mai mari. Printre problemele apărute se menționează:
risc mai mare de întreruperi neplanificate; valoare mai mică a disponibilității;
eficiență mai scăzută în operare;risc mai mare de întârziere la pornire;grad crescut
de uzare;durată de viață redusă.
► Realizarea unui cadru legislativ şi de reglementare favorabil a determinat o
creştere puternică a puterii electrice instalate în centrale eoliene şi fotoelectrice şi a
cantităţii de energie electrică produse de acestea. Astfel, Transelectrica programează
producția din surse regenerabile cu prioritate, indiferent de capacitate, oferind
opțiunea de a-și actualiza notificările intraday. Limitările se aplică numai în cazuri
excepționale pentru sistemul național. De asemenea, este asigurat accesul garantat
la rețele pentru energia electrică comercializată pe piețele de energie electrică. Pentru
energia electrică vândută produsă în centrale electrice sub 1 MW, este garantat
accesul prioritar la rețele. Trebuie însă avut în vedere şi faptul că instalațiile
dispecerizabile plătesc dezechilibrele provocate. Producerea de energie electrică din
SRE exercită o anumită presiune asupra preţului energiei. Astfel, în ziua de 15 august
2016 producţia de energie eoliană a crescut la 31% din necesarul naţional de energie
electrică ceea ce a condus la scăderea preţului cu 45% (de la 140 RON/MWh la76.61
RON/MWh). Pentru dezvoltarea în continuare a producerii de energie electrică din
SRE şi integrarea instalaţiilor respective în SEN s-a propus :realizarea de instalaţii de
stocare; prețuri și contracte flexibile pe piețele centralizate; o piață lichidă intra-day;
instrumente de asigurare împotriva riscurilor pe termen lung pentru energia electrică
și certificate verzi; produse ne-standardizate pentru a urmări profilul real de
producție.
► În condițiile actuale și de perspectivă de funcționare a SEN, se impun o
serie de acțiuni preventive pentru creșterea siguranței și eficienței la generarea
energiei electrice, printre care și promovarea diverselor sisteme de stocare a energiei,
în diferite zone ale SEN.
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♦ 14 septembrie 2017: Conferinţa: „Legislaţia românească şi noile
orientări europene privind protecţia consumatorilor vulnerabili şi în
sărăcie energetică”
Conferința a fost moderată de către dr. ing. Vasile Rugină, consilier CNR-CME,
care, în alocuțiunea de deschidere a evenimentului, a subliniat că acesta are loc în
contextul în care în 2017 ANRE deţine funcţia de Președinte al Asociației EnR Network
- Asociația agențiilor naționale de eficiență energetică din Europa-, ale cărei activităţi
sunt focalizate “Sărăcia energetică în UE şi Statele Membre - analiză a documentelor
și rapoartele relevante; propuneri privind Clean Energy Package”. Pe baza bunelor
relații consolidate în timp între CNR-CME și ANRE organizarea în comun a conferinţei
reflectă dorinţa CNR-CME de a sprijini ANRE în îndeplinirea cu succes a rolului său
european din acest an.
În cadrul manifestării au fost susţinute următoarele prezentări:
→ Dr. ing. Emil Calotă, Vicepreşedinte ANRE: “Eficienţa energetică şi sărăcia
energetică în România”;
→ Prof. dr. ing. Virgil Muşatescu, Consilier CNR-CME: “Energia şi
consecinţele lipsei serviciilor energetice”
→ Dna Monica Ardeleanu, Director Romania Green Building Council –
RoGBC: “Eficienţa energetică şi casele verzi: beneficii financiare, de mediu şi de
sănătate pentru toţi”
→ Dl Bogdan Anton, Director Dep. Eficienţă Energetică TRACTEBEL
ENGINEERING - ENGIE GROUP: “BERD – Program de 100 milioane euro pentru
eficienţa energetică în România”
→ Dna Anca Sinea, Expert Asociaţia Centrul pentru Studiul Democraţiei:
“Sărăcia energetică și consumatorul vulnerabil. Cât de departe suntem de Europa.
Context teoretic, legislativ și evidențe statistice”
→ Dl Daniel Vlăsceanu, Partener Vlăsceanu, Ene şi Asociaţii: “Sărăcia
energetică. Consideraţii juridice privind cadrul normativ naţional (actualitate şi
perspective)”
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Concluziile prezentărilor și ale discuțiilor
►Sărăcia energetică reprezintă o provocare majoră în întreaga UE, ce își are
rădăcinile în venituri scăzute și locuințe ineficiente din punct de vedere energetic.
Studiul UE privind Venitul și condițiile de trai (EU SILC) estimează că 54 de milioane
de cetăţeni europeni (10,8% din populaţia UE) nu au putut să-și mențină locuința
încălzită în mod adecvat în 2012, date similare fiind raportate şi în ceea ce privește
plata cu întârziere a facturilor la utilități sau prezența unor condiții improprii de
locuit.În trecut, sărăcia energetică era considerată o simplă componentă a sărăciei în
general, provocată de lipsa resurselor financiare. Creşterea veniturilor (inclusiv prin
ajutoare sociale) sau reducerea artificială a costurilor (prin subvenţii) ar fi trebuit să
fie suficiente pentru a rezolva problemele celor în dificultate. În prezent se consideră
că această stare socială este mult mai complexă, incluzând precaritatea energetică a
condiţiilor de viaţă (în primul rând starea locuinţei) precum şi accesul la sistemul de
furnizare a energiei. În data de 30.11.2016, Comisia Europeană a publicat pachetul
de măsuri legislative Energie curată pentru toți europenii care conține măsuri menite
să îi protejeze pe utilizatorii cei mai vulnerabili. Printre altele:
→ preţurile reglementate precum tarifele sociale vor fi permise o perioadă de
tranziţie pentru utilizatorii finali până când situaţia lor poate fi îmbunătăţită prin
măsuri corespunzătoare de eficienţă energetică şi măsuri de politici sociale;
→ statele membre sunt obligate să măsoare şi să monitorizeze sărăcia
energetică şi să raporteze către Comisia Europeană la fiecare 2 ani, iar Comisia va
facilita schimbul de bune practici prin înfiinţarea Energy Poverty Observatory.
►În România, Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/ 2012
defineşte clientul vulnerabil drept clientul final aparținând unei categorii de clienți
casnici care, din motive de vârstă, sănătate sau venituri reduse, se află în risc de
marginalizare socială, și care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de măsuri
de protecție socială, inclusiv de natură financiară. Clienții vulnerabili sunt principalii
beneficiari ai ajutoarelor sociale avute în vedere în procesul de renunțare treptată la
preturile/tarifele reglementate.
În conformitate cu prevederile „Procedurii privind condiţiile şi modul de acordare a
tarifului social clienților casnici de energie electrică”, aprobată prin Ordinul ANRE nr.
38/2005, cu modificările şi completările ulterioare, clienții vulnerabili cu venitul mediu
lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie stabilit
prin H.G. au dreptul să opteze pentru tariful social. De tarif social beneficiau, la
sfârșitul anului 2016, 937.337 de consumatori din totalul de 8.550.624 de utilizatorii
casnici (10,96%). Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune defineşte
clientul vulnerabil drept clientul casnic, persoană singură sau familia care nu își poate
asigura din bugetul propriu acoperirea integrală a cheltuielilor legate de încălzirea
locuinței şi ale cărei venituri sunt situate în limitele prevăzute de prezenta lege.
Sărăcia energetică desemnează imposibilitatea clientului vulnerabil de acoperire a
nevoilor energetice minimale privind încălzirea optimă a locuinței pe timpul sezonului
rece. Legea a fost aprobată pentru îndeplinirea ţintei României din cadrul Strategiei
Europa 2020 privind reducerea cu 580000 faţă de anul 2008 a numărului de persoane
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială;
► Politica socială pentru populație privind necesarul de energie este stabilită
de disponibilitatea sprijinului politic, nu de necesități. În 2013, 30,5% din populația
României s-a aflat în dificultate de a plăti facturile de energie și cele legate de
locuință, de trei ori mai mare ca media europeană (11,7%). Legea 196/ 2016
defineşte consumatorul vulnerabil şi respectiv sărăcia energetică în conexiune cu
încălzirea locuinţei. La nivelul de dezvoltare actual şi în contextul ”europenizării”
serviciilor publice, cetățeanul ar trebui să aibă acces la următoarele servicii energetice
minime: încălzire și apă caldă; preparare hrană și stocare; iluminat normal; acces la
informație: radio, TV, internet etc.
► Măsurile de combatere a sărăciei energetice pot fi de trei categorii:
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→ financiare (subvenţionarea costurilor cu energia, aplicarea de tarife sociale
sau de tarife negociate cu furnizorul, asistenţă socială cu locuirea sau cu costurile
pentru energie etc)
→ nefinanciare (elaborarea unui cod de conduită pentru utilităţi, prohibiţii de
la deconectare, protecţia datornicilor, raportarea şi înregistrarea clienților vulnerabili
etc)
→ creşterea eficienţei energetice (granturi, împrumuturi sau deduceri fiscale
pentru reabilitarea locuinţelor, granturi pentru electrocasnice, consiliere pentru
eficienţă energetică etc).
►Reabilitarea clădirilor/ locuinţelor reprezintă un mijloc esenţial de combatere
a sărăciei energetice. Utilizarea surselor regenerabile de energie amplifică beneficiile
obţinute prin îmbunătăţirea izolaţiei termice şi contribuie la realizarea de “locuinţe
verzi”. Aceste locuinţe sunt prietenoase cu mediul, protejează sănătatea oamenilor,
oferă un confort superior și o stare de bine, au costuri lunare mai mici.La nivel
naţional se derulează mai multe programe pentru reabilitarea clădirilor. Astfel,
programul Green Economy Financing Facility (GEFF) din România, unul dintre
numeroasele GEFF-uri dezvoltate la nivel internaţional, beneficiază de 70 milioane de
Euro până la 100 milioane de Euro şi este destinat sectorului rezidențial pentru
investiţii în eficiență energetică și energie din surse regenerabile. Programul este
implementat de către Instituțiile Financiare Participante (în prezent, Banca
Transilvania) prin produse bancare dedicate (credite de ipotecare, credite de consum,
credite pentru dezvoltarea afacerii) şi beneficiază de consultanță tehnică gratuită din
partea Tractebel Engineering. Perioada de implementare în Romania este de 3 ani.
►Proiectul de Document de Poziție privind sărăcia energetică în Europa întocmit
de ANRE în calitate de Preşedinte EnR include propuneri privind:
→ definirea armonizată oficială a sărăciei energetice la nivelul UE, pentru
măsurarea sărăciei energetice și monitorizarea numărului de gospodării aflate în
sărăcie energetică și pentru raportarea la fiecare doi ani, către Observatorul UE
pentru combaterea sărăciei energetice, conform Pachetului Energie Curată;
→ armonizarea Rapoartelor naționale aferente Directivelor 72/2009 şi
73/2009 - termen 31.07 a.c., privind datele aferente clienților vulnerabili de energie,
respectiv a Raportului privind progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor
naţionale de eficiență energetică aferent Directivei 27/2012 - termen 30.04 a.c.;
→ elaborarea unei metodologii UE pentru elaborarea Planului național de
acțiune cu privire la sărăcia energetică integrat în proiectul de Regulament privind
guvernanța Uniunii Energetice privind dispozițiile propunerii EED și a Directivei privind
normele comune pentru piața internă de energie electrică aferente sărăciei
energetice, prin solicitarea ca o parte din măsurile de eficiență energetică să fie puse
în aplicare cu prioritate în gospodăriile afectate de sărăcie energetică sau în locuințele
sociale;
→ alocarea prioritară a programelor europene şi naționale pentru elaborarea
și actualizarea Planului național de acțiune cu privire la sărăcia energetică prin
abordarea performanței energetice a clădirilor și echipamentelor și conștientizarea
clienților cu privire la eficiența energetică (granturi, ajutoare de stat, fonduri
structurale, etc.).

♦ 2 noiembrie 2017: Masa rotundă „Interacțiunea și colaborarea
între SEN și învățământul energetic din România”.
Organizată în parteneriat de Universitatea Politehnica Timișoara (UPT),Transelectrica
și CNR-CME, evenimentul s-a desfășurat la Timișoara și a abordat probleme
privitoare la formarea și utilizarea eficientă a personalului cu pregătire superioară
din sectorul electroenergetic. Au fost subliniate imperativul asigurării resursei umane
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și a calității acesteia, precum și aspecte privind învățământul energetic românesc
între nevoile SEN, finanțare și competiția cu alte specializări.
Moderatorii întâlnirii au fost: conf.dr.ing. Gheorghe Vuc – UPT, și ing. Luca
Iacobici, director S.T. Timișoara-Transelectrica.
Ideile principale desprinse din prezentările vorbitorilor:
→ Concomitent cu finalizarea lucrărilor de retehnologizare a instalațiilor
electroenergetice se reduce numărul personalului operativ; în perspectiva anului
2030, un număr de 72 de persoane se vor pensiona, iar nivelul de pregătire a
personalului operativ va migra spre studii superioare tehnice (84%). Pentru
consolidarea colaborării între „formatorii”și „utilizatorii” de personal cu pregătire
energetică superioară se preconizează, printre altele: efectuarea practicii studenților
în stații de transformare și în compartimentele cu profil tehnic ale S.T Timișoara;
alegerea unor teme de licență și disertație axate pe probleme de actualitate în
activitatea Sucursalei; actualizarea și întocmirea unor
„Instrucțiuni Tehnice Interne de Exploatare” cu ajutorul
studenților;
organizarea
de
activități
comune
Transelectrica
UPT;
participarea
personalului
Transelectrica la discuțiile periodice pe care UPT le
efectuează cu mediul de afaceri; acordarea de burse de
studii studenților din anii terminali pe bază de contract de
angajare (minim 3 ani). (ing Luca Iacobici)
→ Datorită specificului sectorului energetic, este
imperios necesar un personal instruit care să răspundă
cerințelor
și
tehnologiilor
de
ultimă generație.
Învățământul
universitar
energetic
trebuie
să-și
deplaseze centrul de greutate al pregătirii inginerești de
la cunoașterea funcționării echipamentelor și instalațiilor
la lucrul în echipă cu oamenii, potrivit concepției
piramidale moștenite din tradiția în domeniu. Practica
studențească reprezintă o condiție sine-qua-non pentru
formarea viitorilor ingineri, iar aceasta se poate realiza
numai printr-o bună colaborare între societățile ce
activează în SEN și unitățile de învățământ energetic
mediu
și/sau
superior.
Asistăm
la
revigorarea
învățământului energetic preuniversitar. (ing Ovidiu
Țuțuianu, consilier CNR-CME).
→ Cifra totală de şcolarizare la nivel universitar,
(ciclul licenţă), este de peste 900 de studenţi, dintre care
absolvenţi diplomaţi circa 675. Încadrarea lor ca specialişti
în domeniu se face în firme cu un total de peste 50.000 de
angajaţi, unde
este necesară
angajarea de tineri
absolvenţi. Strategia energetică a României trebuie să
pună accent pe asigurarea educației de calitate, pe
atragerea tinerilor bine pregătiți și pe realizarea stagiilor de
practică. Se remarcă o concurenţa puternică din partea
specializărilor din domeniul informatic şi electronic, cu
evidente efecte asupra atractivităţii specializărilor din
domeniul energetic. (conf.dr.ing. Gheorghe Vuc).
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→ Se simte lipsa acută a unei strategii energetice naționale, pe termen scurt și mediu,
bazată pe resurse disponibile sigure, care să depășească ciclurile electorale. Sunt
necesare acțiuni de corectare a dezechilibrelor existente în SEN, întrucât majoritatea
surselor de producere sunt amplasate în sudul țării, iar necesarul de energie tinde să
crească în nord. Se remarcă lipsa capacităților de stocare a energiei provenită din
surse regenerabile precum și amplasarea neinspirată a celor existente. Trebuie
acționat pentru corectarea, în timp rezonabil, a unor minusuri existente în integrarea
SEN cu vecinii și cu Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și Sistem pentru
Energie Electrică-ENTSO-E (ex: LEA PdF – Reșița-Pancevo, Oradea - Ungaria, Baia
Mare-Iași-Moldova etc.). Pentru orientarea învățământul tehnic superior energetic
către problemele acute, reale ale SEN sunt necesare o serie de măsuri ca de exemplu:
completarea curriculei universitare cu aspecte moderne ale managementului calității,
mediului și securității în muncă și cu orientare concreta spre problematica pieții de
energie, îmbunătățirea condițiilor de practică în producție a studenților, stimularea
studenților performanți prin diferite modalități ș.a. (prof.dr.ing. Laurențiu Goia,
consilier CNR-CME).
Concluzii generale:
► Nivelul capacităţilor tehnice de proiectare şi inginerie a scăzut foarte
puternic în ultimul timp în România, într-un ritm mai rapid decât numărul de medici
► Problema resursei umane este mult mai mare decât se poate intui" –
► Se impune corelarea competenţelor absolvenţilor învăţământului tehnic
superior cu necesităţile pieţei forţei de muncă; Este necesară recunoaşterea pe plan
internaţional a calificării de inginer obţinute în România; Este determinant rolul
mediului socio-economic în pregătirea absolvenţilor de învăţământ tehnic superior;
► Majoritatea companiilor participante consideră că este dificilă identificarea
de personal calificat, principalul motiv al plecărilor din organizație fiind salariile mai
atractive în alte companii

♦ 9 noiembrie 2017: Conferința „Energia nucleară - sigură,
sustenabilă și competitivă în România”.
Conferinţa a fost organizată de către CNR-CME, în parteneriat cu Agenţia Nucleară şi
pentru Deşeuri Radioactive (ANDR), Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor
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Nucleare (CNCAN), Forumul Atomic Român ROMATOM şi Universitatea Politehnica
Bucureşti (UPB), în data de 9 noiembrie 2017 la UPB, Centrul de Conferinţe.
Moderată de domnii ec. Viorel-Lary Ţoni- Vicepreşedinte ANDR, dr. ing. Rodin
Traicu- Președinte CNCAN, prof.
dr. ing. Daniel Dupleac- UPB și
prof. dr. ing. Ionuţ PuricaConsilier CNR-CME, conferința s-a
bucurat de participarea a aproape
100 de specialiști de marcă din
domeniul nuclear și domeniile
conexe.
Organizarea acestei întâlniri a avut
o motivaţie specifică în special în
acest
moment
critic
pentru
domeniul nuclear din România,
bazată pe următoarele elemente:
→ Unitățile 1+2 ale CNE Cernavodă au atins maturitatea exploatării în condiții
de maximă siguranță, urmând ca în 2023 Unitatea 1 să realizeze retubarea.
→ Funcționarea în condiții de siguranță a Unităților 1+2 şi Reactorului de
cercetare TRIGA şi extinderea duratei de viață a grupurilor 1 şi 2 la durate mărite
aprobate de CNCAN.
→ Reluarea și finalizarea lucrărilor de investiție la U 3+4 este o prioritate
guvernamentală și necesită un efort organizatoric şi instituțional deosebit, mai ales
datorită schimbării generațiilor de echipamente electrice, automatizări care implică
reproiectări, calcule, calificări etc.
→ Reactoare din generaţia IV tip SMR: ALFRED - eforturi de cercetare şi
producţie naționale şi cooperare internațională. Necesitatea unor consorții naționale
și internaționale precum şi a unor surse de finanţare a inovării la nivelul UE. Transfer
de cunostințe şi experiență.
→
Nuclear
Knowledge
Management:
Educația
și
pregătirea
personalului necesită o nouă
abordare
datorită
schimbărilor filozofiei de
securitate nucleară post
Fukushima.
În contextul descris mai sus
este
imperios
necesară
stabilirea unor obiective
coerente.
Exemple
de
asemenea obiective sunt prezentate mai jos într-un mod ne-exhaustiv:
◊ Definirea noilor direcții de cercetare necesare îmbunătățirii siguranței în
exploatare a unităților 1+2.
◊ Actualizarea standardelor și procedurilor folosite pentru îmbunătățirea
performanțelor de exploatare post Fukushima în condiții mai bune de protejare a
mediului cu eficientă economică sporită.
◊ Actualizarea opțiunilor nucleare din strategia energetică a României.
◊ Planul de perspectivă al SEN.
◊ Continuarea colaborării cu țările membre UE din perspectiva integrării
europene.
◊ Programul de perspectivă a exploatării Uraniului în România.
Aceste obiective necesită analiza unor teme de interes cum sunt:
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○ Stress test U1+2 și măsurile adoptate;
○ Capabilitatea industriei nucleare din România și relansarea economică;
○ Generația 4 de reactoare nucleare și alte tehnologii complementare;
○ Soluții moderne de asigurare a răcirii CNE în regimuri de secetă extremă;
○ Stadiul pe plan mondial al generației IV de reactoare;
○ Studii de amplasare CNE nr. 2 în variante de centrale pseudovirtuale
împreună cu CHEAP;
○ Evoluțiile nucleare
post-Fukushima.
La conferinţă au participat cu
prezentări
următorii
specialişti:
dr.
Teodor
Chirica - consilier principal
al directorului general SN
Nuclearelectrica, ing. Ionuţ
Barbu
șef
Birou
Infrastructură Critică SN
Nuclearelectrica; membru în
comisia de negociere
cu
China
General
Nuclear
pentru construirea unităţilor
3 şi 4 de la CNE Cernavodă,
ing.
Ioan
Rotarupreședinte ROMATOM, dr.
Maria
Roth,
Director
Strategie şi Dezvoltare – RATEN, dr. Alexandru Toma- director adjunct știinţific –
RATEN ICN, dr. Marin Constantin – RATEN ICN, prof. dr. ing. Daniel Dupleac,
Universitatea Politehnica București și dr. ing. Liviu Ştefan - ICSI Râmnicu Vâlcea.,
Concluzii generale
Discuţiile generate de prezentarea lucrărilor s-au extins dincolo de temele prezentate,
atingând de la problemele generale ale domeniului până la elemente de management
corporatist al Nuclearelectrica, precum şi aspecte de perspectivă a programului
nuclear românesc. Iată cîteva din concluziile și mesajele mai importante:
► România este una dintre ţările care au un ciclu nuclear complet începand
cu minele de Uraniu, apoi fabricarea de combustibil, folosirea lui în Unităţile Centralei
Nucleare de la Cernavodă şi încheind cu depozitarea şi reutilizarea combustibilului
uzat.
► Comportarea economică a acestui ciclu de combustibil nuclear trebuie
analizată integral şi nu pe fiecare componentă în parte. Este normal ca activitatea
minieră să nu fie atât de profitabilă ca generarea de energie electrică dar rezilienţa
ciclului are puternic de suferit dacă acesta este distrus.
► În contextul de mai sus este necesar să existe o acţiune de educare a
organelor de control (e.g. Curte de Conturi, Corpuri de control ale miniştrilor, etc.)
pentru efectuarea de analize pe întreg ciclul. În caz contrar se poate ajunge la
situaţii în care costurile de somaj la nivelul minelor să nu fie acoperite de câstigul
rezultat din importul de minereu la preţuri iniţiale mai mici. În energetică este
necesar să se facă analize integrate pe cicluri de combustibili spre deosebire de
alte domenii unde sunt considerate companii singulare.
► Activităţile desfășurate până acum în domeniul nuclear se bazează pe decizii
luate la începutul anilor 1960. Este momentul să gândim în mod serios şi
responsabil deciziile de dezvoltare pentru următoarele decenii în domeniul nuclear.
Astfel, industria încă performantă pe care o mai avem are nevoie de oportunităţi
de implicare ce se pot găsi în ţară sau în afara ei. În ambele cazuri guvernul are
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un rol esenţial de sprijin strategic nu numai la nivel de reglementare ci, decisiv, la
nivel financiar. Este necesară o nouă strategie a domeniului nuclear.
► În ultimii ani Comisia Europeană pune tot mai intens accentul pe inovare în
domeniul energetic iar ţara noastră are atât experienţă cât şi dotări performante
pentru a desfăşura şi implementa, în colaborare cu alte ţări membre, programe
performante de cercetare nucleară. Astfel, proiectul ALFRED de reactor mic
modular cu neutroni rapizi, răcit cu Plumb, este unul dinte proiectele prioritare
pentru România. Acesta poate să contribuie si la reducerea cantităţii de
combustibil uzat din reactorii CANDU, care va trebui depozitată, cu efecte
semnificative asupra costurilor depozitului final, precum şi să creeze locuri de
muncă necesare în economia ţării.
► Programul nuclear implică diverse unităţi de cercetare şi inovare într-un
context care trece de graniţele ţării
ajungând chiar la situaţii de folosire a
Tritiului rezultat din agentul de răcire al
CNE pentru noile instalaţii de fuziune
dezvoltate în UE cum este ITER.
► O altă problemă importantă o
constituie disponibilitatea personalului
specializat
din
domeniul
nuclear.
Întârzierea lucrărilor la unitățile 3 și 4 de
la Cernavodă, asociată cu dezvoltarea
programelor nucleare în alte zone din lume
au condus la diminuarea numărului de
specialiști care lucrează în domeniu precum și la scăderea numărului de studenți care
vor să lucreze în domeniu. Dezvoltarea de programe educaționale performante
asociate cu perspective de locuri de muncă ulterioare în centrală și/sau în industrie
este o altă activitate prioritară în domeniul nuclear care întărește rolul învățământului
universitar.
La finalul conferinței, participanții au sugerat repetarea acestui tip de eveniment,
chiar în corelație cu SIEN, astfel încât mesajul rezultat legat de domeniul nuclear să
fie diseminat în diverse medii decizionale ale României
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Evenimente organizate de membrii colectivi ai
Asociației, la care CNR-CME a fost
coorganizator/partener
În anul 2017 s-au desfășurat 12 evenimente organizate de membrii colectivi ai CNRCME la care Asociația noastră a avut rol de coorganizator sau partener de eveniment,
după cum urmează:
→ 21 februarie, 2017, București: „ARBIO BioHeat Forum”. Organizatori: ARBIO
si energynomics.ro în parteneriat cu CNR-CME.
→16 martie, 2017, București:
„Thermal Energy Forum”. Organizator: The
Diplomat Bucharest în parteneriat cu CNR-CME.
→ 8-9 mai, 2017, București: „SEE UPSTREAM 2017 Conference & Exhibition”.
Organizatori: Industry Media Vector, Petroleum Club of Romania în colaborare cu
CNR-CME
→ 22 mai, 2027:, București „Smart Education & Training (ScoR), cu tema “Pregătiţi
pentru oraşe inteligente”. Organizatori ITS Events Management, ARTS, ITS Romania
în colaborare cu CNR-CME
→ 13-15 iunie, 2017, București: Întâlnirea Asociației Agențiilor Naționale de
Eficiență Energetică din Europa EnR. Organizator: ANRE în parteneriat cu CNR-CME.
→ 21 iunie, 2017, Târgoviște: „Producerea energiei la locul de consum – clădirile
activ energetic”. Organizatori: SunE, Cluster-ul German, UVT, CTT în colaborare cu
CNR-CME.
→ 10-11 octombrie, 2017, București : „Expo-Conferința Națională Smart Cities of
Romania”. Organizatori ITS Events Management, ARTS, ITS Romania în colaborare
cu CNR-CME.
→ 12-13 octombrie, 2017, Chișinău-R. Moldova Conferința „Sistemele
electromecanice și energrtice -SIELMEN 2017”. Organizator: Universitatea Tehnică a
R. Moldova, în colaborare cu CNR-CME
→ 19-20 octombrie,2017, București: Conferința internațională „Energie și mediu
– CIEM 2017”. Organizatori: Universitatea Politehnica Bucureşti, AOSR în colaborare
cu CNR-CME
→ 25-26 octombrie, 2017, București: Conferința anuală „ Black Sea Oil and Gas”.
Organizator: Global Business Club Ltd în parteneriat cu CNR-CME.
→ 2 noiembrie, 2017, București: Masa Rotundă „Interacțiune și colaborare între
SEN și învățământul Energetic din Romînia”. Organizatori: UPT, Transelectrica – ST
Timişoara, în parteneriat cu CNR-CME.
→ 21 noiembrie, 2017, București : „Romania Oil & Gas Conference and
Exhibition”. Organizatori: Industry Media Vector, Petroleum Club of Romania în
colaborare cu CNR-CME.
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În cele ce urmează se vor prezenta conferințele la care CNR-CME a
participat ca invitat .

♦ 8-9 mai, 2017: SEE UPSTREAM Annual Conference &
Exhibition2017- Tehnologii onshore și offshore în zona Mării Negre
Organizată de Petroleum Club of Romania și Industry Media Vector-editorul
Petroleum Industry Review- în colaborare cu CNR-CME, cea de a IX-a ediție a
conferinței anuale dedicată segmentului Upstream, eveniment de marcă al industriei
de petrol și gaze, a analizat preponderent situația curentă din industria energetică,
priorități ale Strategiei Energetice Naționale, măsuri legislative, implicații, dinamică
și prognoze cu privire la prețul petrolului, provocări la adresa industriei de petrol și
gaze, programe de utilizare eficientă a resurselor și reducere a costurilor, siguranță
și securitate în muncă, strategii și planuri de viitor ale companiilor. Structurată în
cinci sesiuni tehnice și două keynote speech-uri, conferința a prilejuit discuții
interactive între vorbitori și audiență, spre o mai bună înțelegere a subiectelor
prezentate.
În deschiderea conferinței, dl Andrew Costin – Președinte Petroleum Club of
Romania, a subliniat câteva dintre cele mai importante provocări ale industriei,
atenționând asupra problemei capitalului uman, cu referire nu doar la specialiștii care
au părăsit sectorul de petrol și gaze, cât mai ales la scăderea interesului tinerilor față
de această ramură de activitate a economiei.
În contextul regional, situația României, cu plusuri și minusuri, a fost analizată de
dna Eugenia Gușilov – Director ROEC, care a transmis un mesaj de atenționare cu
privire la punctele slabe: scăderea credibilității, vulnerabilitatea securității naționale,
deteriorarea accentuată a reputației.
Temele majore de discuție ale primei sesiuni s-au concentrat asupra activităților de
producție, creșterea factorului de recuperare (EOR), workover și operațiuni onshore
și offshore în industria de petrol și gaze. Astfel, reprezentanții celui mai mare
producător de petrol și gaze din Europa de Sud-Est – OMV Petrom, au subliniat
importanța unei oportunități tehnice pentru reducerea costurilor de producție în cazul
sondelor de gaze naturale. Soluția tehnologică prezentată de domnii Dumitru
Gherghiceanu – Senior Department Manager și Andrei Ion Corneliu – Drilling
Engineer, s-a referit la tubarea și cimentarea sondelor de producție în procesul de
foraj.

Dl Eugen Sorescu - Director Direcția Explorare la Romgaz, cel mai important
producător și principal furnizor de gaze naturale din România a reiterat, în cadrul
prezentării „Riscuri și provocări în proiectele de explorare”, strategia de explorare a
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companiei, ce include continuarea proiectelor aflate în derulare, analiza noilor
oportunități în ceea ce privește achiziția de perimetre, alinierea la cele mai moderne
practici, îmbunătățirea analizei riscurilor, managementul portofoliului și pregătirea
continuă a personalului.
O poveste de succes a fost adusă în atenția auditoriului de dna Alexandra
Damascan Armegioiu - Country Manager Winstar Satu Mare, filiala Serinus Energy
în România. Proiectul Moftinu de la Satu Mare, al 29-lea ca mărime din cele 97 de
descoperiri din Bazinul Panonic, a atras investiții canadiene considerabile și continuă
dezvoltarea, prima producție de gaze fiind așteptată în primul trimestru al lui 2018.
Sesiunea dedicată sănătății, siguranței și securității în muncă (HSE) a evidențiat
aspecte esențiale referitoare la strategii pragmatice de îmbunătățire a siguranței și
fiabilității și de creștere a eficienței echipamentelor și proceselor. Dl Constantin
Gheorghe - Președintele Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor
Petroliere Offshore la Marea Neagră a remarcat intensificarea activității în sectorul
românesc al Mării Negre. Operațiunile avansează spre zona de mare adâncime, ceea
ce implică provocări și riscuri crescute, în timp ce legislația în domeniu se află încă la
un nivel incipient de dezvoltare.
Pe de altă parte, dl Christopher Hawkes - Safety Director IOGP, a menționat cele
mai importante reguli de supraviețuire într-un mediu ostil din punct de vedere al
activităților, indicând principalele măsuri de prevenire a incidentelor de muncă în
sectorul de petrol și gaze.
O scurtă trecere în revistă a celor mai recente evoluții din segmentul explorare și
producție a fost realizată de prof.univ.dr.ing. Niculae Napoleon Antonescu –
Rector onorific al Universității Petrol-Gaze, urmată de intervențiile reprezentanților
organismelor de reglementare în domeniu. Dl Sorin Gal - Director general ANRM, a
asigurat
audiența
că
există un program de
guvernare ce cuprinde
etape clare cu privire la
elaborarea
legii
redevențelor, iar Legea
petrolului va fi finalizată în
luna
octombrie
și
introdusă
apoi
în
Parlament. De asemenea,
acesta a subliniat că în
momentul de față există
două direcții principale de interes: zona onshore de mare adâncime și regiunea Mării
Negre. În completare, dl Niculae Havrileț - Președinte ANRE, s-a referit la
reglementarea pieței gazelor naturale, menționând că în prezent segmentul Upstream
asigură o proporție de 95 – 97% din necesarul intern de gaze naturale. Acesta a
amintit și de noua obligație a operatorilor conductelor Upstream de a răspunde
solicitărilor venite din partea terților.
Despre inovații, tehnologii noi și substituția hidrocarburilor a vorbit prof.dr.ing. Ionuț
Purica – Expert Energie și Mediu, Academia Română, care, analizând direcțiile și
obiectivele de dezvoltare ale Uniunii Europene - proiectul Europa 2030, a remarcat
faptul că apar noi piloni și anume interconectarea rețelelor (electrice și de gaze) și
cercetarea & inovarea (R&I). În plus, pe baza unui calcul matematic simplu, acesta a
conchis că este puțin probabil ca în următorii 33 de ani autovehiculele electrice să
înlocuiască mașinile diesel și pe benzină.
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Reprezentații companiilor participante la eveniment, atât cu expuneri cât și cu
produse, au evidențiat soluții inovative, tehnologii și echipamente de ultimă oră.
Astfel, soluțiile oferite de compania Euro Gas Systems din Târgu Mureș, distribuitor
oficial al renumitului producător
de
compresoare
Ariel
Corporation, includ: unități de
comprimare
gaze
naturale,
bazate atât pe compresoare cu
piston cât și cu șurub, acționate
de motoare electrice și termice,
servicii de reparații capitale
pentru unitățile de comprimare
existente,
fabricarea
de
recipiente sub presiune și alte
structuri
metalice,
schimbătoare de căldură răcite
cu aer, servicii complete de
control nedistructiv, în laboratorul propriu și în teren. Dl Claudiu Orban, Director
Vânzări, a subliniat eficiența echipamentelor de comprimare gaze naturale destinate
capetelor de sondă în special în cazul sondelor de gaze marginale, exemplificând cu
studii de caz elocvente.
Dl Leonard Trifu - Marketing Manager, INCDT Comoti, a completat gama de soluții
destinate industriei de petrol și gaze cu o paletă largă de echipamente de înaltă
eficiență și servicii speciale – echipamente de comprimare și recuperare a gazelor
naturale, compresoare centrifugale de aer, grup turbocompresor pentru gaze
naturale, electrocompresor centrifugal de gaze, automatizări, asamblare,
mentenanță, service, modelare 3D, analiză CFD, stand de încercări turbomotoare ș.a.
În plus, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare se remarcă prin
derularea de programe de cooperare internațională și parteneriate tehnico-științifice
cu instituții și companii prestigioase din Europa. De asemenea, printre preocupările
constante ale institutului se înscriu exploatarea ecologică, rațională și eficientă a
resurselor naturale; dezvoltarea de tehnologii și echipamente noi, destinate protecției
și ecologizării mediului.
Eficiența tehnologiei trenchless, cu aplicații în diverse domenii de activitate, inclusiv
industria de petrol și gaze, a fost demonstrată de dl Dymitr Petrow-Ganew - Area
Sales Manager Europa Centrală și de Est, Herrenknecht. Cele mai noi echipamente și
soluții de subtraversare - rapide, economice, sigure și prietenoase cu mediul, au atras
atenția audienței, interesată de instalațiile moderne de foraj cu performanțe
deosebite fabricate de compania germană. Echipamentele HDD (foraj orizontal
dirijat) de la Herrenknecht sunt utilizate în întreaga lume la instalarea conductelor de
petrol și gaze naturale, precum și a conductelor de apă și canalizare.
Pentru creșterea eficienței operațiunilor de foraj, concomitent cu reducerea costurilor,
Tomax propune un concept nou de scule de instrumentație – Anti-Stick-Slip Tool
(AST), un amortizor de vibrații axiale și torsionale. Potrivit lui Morten Granhøy-Lieng
- VP Operations, utilizarea noului instrument îmbunătățește eficiența sapei de foraj,
împiedică efectul distructiv al vibrațiilor și crește ROP (rata de penetrare).
Transformarea digitală a sectorului de explorare și producție reprezintă încă o
provocare la adresa industriei de petrol și gaze, caracterizată de un volum imens de
date și informații organizaționale, geografice și geopolitice. Și aceasta nu este doar o
provocare tehnologică, ci implică și o schimbare de mentalitate la nivelul
organizațiilor, de la manageri la angajați, susține dr. Ing. Stefan Blendinger –
Siemens Austria. Beneficiile sunt însă de necontestat, iar adoptarea unei tehnologii
de ultimă generație și managementul integrat al datelor contribuie la dezvoltarea
sustenabilă a industriei.
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NA Solid Petroserve, companie canadiană de servicii petroliere, specializată în servicii
slickline & wireline și servicii de testare a sondelor, pune la dispoziția clienților o gamă
largă de scule, dispozitive și echipamente auxiliare în scopul creșterii performanței
operaționale. Pe lângă serviciile de testare a sondelor, Președintele companiei,
Robert Louis Fox, a enumerat soluțiile EPF și sistemele de achiziție date BHP, cu
diverse aplicații în industrie.
Expertizarea tehnică a conductelor tehnologice prin metoda combinată cu unde
ghidate (GWT) și a gradientului de potențial (DC Voltage Gradient Pipeline Survey –
DCVG) a constituit subiectul expunerii reprezentantului IPM-Partners, dl Dragoș
Toma - Engineering & Inspection Manager. Avantajele utilizării metodei combinate
includ: probabilitatea mare de detectare a eventualelor defecte în materialul tubular
(95 – 98%); precizia mare de localizare a acestora în vederea remedierii; nu necesită
scoaterea conductei din funcțiune sau modificarea parametrilor de operare în timpul
examinărilor, ambele metode fiind nedistructive și neinvazive. Date fiind necesitățile
partenerilor, privind realizarea unei mentenanțe cât mai riguroase a utilajelor și
echipamentelor aflate în dotare, compania a dezvoltat, pe parcursul timpului, modele
de investigații tehnice din ce în ce mai performante.
Prof.univ.dr.ing. Mihail Minescu – Prorector Universitatea Petrol-Gaze, este
partizanul modernizării sistemelor de asamblare a ţevilor din cupru în vederea
utilizării acestora la instalaţiile de gaze naturale (deşi procedeul de asamblare prin
presare a ţevilor si fitingurilor din cupru propus a fost omologat de organismele
abilitate în acest scop, nu a fost introdus în normativul ANRGN şi nu poate fi aplicat
încă în România, în condiţiile în care procedeul este folosit în majoritatea ţărilor
europene). Avantajele ţevilor de cupru comparativ cu cele din oţel – rezistenţă
superioară la coroziune, grosime mai mică a pereţilor, comportare superioară atât la
temperaturi joase cât şi la temperaturi înalte, tehnologii simple de asamblare,
recomandă acest procedeu.
În concluzie, conferinţa a atras, ca de fiecare dată, interesul specialiştilor din
segmentul Upstream al industriei de petrol şi gaze, care au beneficiat de
oportunitatea de a se întâlni şi discuta cu reprezentanţii organismelor de
reglementare în domeniu, de a dezbate cu colegii cele mai noi soluţii pentru depăşirea
provocărilor tehnice şi operaţionale generate de un mediu de lucru atât de solicitant
şi vulnerabil şi de a se conecta direct cu furnizorii de soluţii şi servicii de top din
industrie.

♦ 21 mai, 2017: Conferința „ Producerea energiei la locul de
consum - Clădirile activ energetic”
Organizată de Asociaţia Patronală „Surse Noi de Energie - SUNE” , în colaborare cu
Universitatea „Valahia” din Târgovişte ICSTM și Clusterul CERMAND, conferinţa s-a
desfăşurat sub egida „Energy Week EU SEW 2017” (Săptămâna Energiei Durabile) platformă dezvoltată la nivel
european pentru promovarea
conceptului
de
„energie
sustenabilă” – şi a fost găzduit
de Institutul de Cercetare
Ştiinţifică
şi
Tehnologică
Multidisciplinară
din cadrul
Universităţii
„Valahia”.
Întâlnirea a prilejuit un dialog al
reprezentanților organizatorilor cu grupul de experţi ce au reprezentat Comitetul
Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) la acest eveniment.
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Conferința a avut ca scop prezentarea problemelor legate de sursele noi şi
regenerabile de energie dezvoltate ca sursă distribuită de energie la nivelul clădiriiși
a fost deschisă de domnii profesori Ioan Corneliu Sălișteanu – prorector U Valahia
și Nicolae Olariu.

Subiectele principale abordate în cadrul evenimentului:
→ Dna. Gilda Niculescu -Direcţia de Dezvoltare şi Comunicare, Agenţia
pentru Dezvoltare Regională „Sud Muntenia”, a prezentat viziunea Strategiei
Naţionale de Cercetare şi Dezvoltare Inteligentă realizată la nivelul Regiunii Muntenia
Sud, cu accent pe Programul de finanţare europeană pentru Centre de specializare
inteligentă și de Transfer Tehnologic din perioada 2014-2020, aflat deja în derulare.
→ Dr. ing Gabriela Măntescu, Universitatea Valahia – ICSTM, a prezentat
programul institutului privind susținerea științifică și experimentală a conceptului de
clădire activă energetic, cu exemplificări privind proiectul european ENGAGE Equipping the Next Generation for Active Engagement in Science – care face parte
din agenda UE „Ştiinţa cu şi pentru Societate” pentru promovarea cercetării
responsabile şi inovării (Responsible Research and Innovation – RRI). De asemenea,
a evidențiat dezvoltarea conceptului Smart Cities prin proiectul „Orașul viitorului –
Templul Soarelui” în cadrul căruia elevii sunt invitați să parcurgă o călătorie imaginară
în viitor, în orașele inteligente ale anului 2050.
→ Dr. ing. Ștefan Sontea, de la Altius Fotovoltaic SA a descris panourile
fotovoltaice ALTIUS, insistând pe unicitatea şi performanţele tehnice ale acestora,
caracteristici cele fac să fie un simbol al calităţii în domeniu.

→ „Conceptul Sinhub” axat pe soluţii de alimentare cu energie electrică a siteurilor izolate a fost dezvoltat prof. dr. ing Octavian Ghiță - Wing Group, care a
abordat şi problema utilizării dronei pentru inspecţia liniilor electrice şi a
echipamentelor de distribuţie a energiei electrice.
→ Proiectul „Cost-effective and sustainable Bio-Renewable Indoor Materials
with high potential for customization and creative design in Energy Efficient buildings”
a fost analizat de dr. ing. Paula Angheluță de la ICPE, singurul institut participant
din România la Consorțiul format din 14 entităţi din 10 ţări (Italia, Spania, Germania,
Cehia, Slovenia, Israel, Polonia, Anglia, Grecia şi România), coordonat de firma
D'Appolonia din Italia. Scopul principal al proiectului este acela de a combina
caracteristicile unor materiale izolatoare performante în vederea creşterii eficienţei
energetice a clădirilor (sunt vizate, mai ales, clădirile care necesită izolare termică
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construite înainte de 1975), iar obiectivul final al întregului proiect este acela de a
obţine, prin intermediul materialelor dezvoltate, reduceri ale cheltuielilor energetice
de operare.
Conferința s-a încheiat cu vizitarea laboratoarelor Institutului de Cercetare

Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară din cadrul Universităţii „Valahia”, spaţii în
care sunt instalate diverse variante de microcentrale bazate pe utilizarea surselor
regenerabile de energie. Cercetătorii au prezentat unele detalii de proiectare,
construcţie şi funcţionare ale instalaţiilor pe care le-au realizat prin conceptul de
pionierat al campusului universitar târgoviştean, institutul de cercetare fiind realizat
cu fonduri europene.

♦ 22 mai, 2017 : Conferința Smart Education & Training –Pregătiți
pentru orașele inteligete
Evenimentul
„Smart
Education & Training –
Pregătiți pentru orașele
inteligente” face parte
din
seria
de
evenimente naționale
„Smart
Cities
of
Romania”, organizată
de
către
Asociația
Română pentru Tehnică
de Securitate, Organizația Română pentru Implementarea Sistemelor Inteligente de
Transport, CNR-CME și ITS Events Management.
Prima ediție a evenimentului Smart Education & Training – Pregătiți pentru
orașele inteligente, găzduită de către Școala Națională de Studii Politice și
Administrative (SNSPA), a abordat concret problema pregătirii profesionale a noilor
generații de specialiști și a reunit reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale,
administrației centrale, mediului universitar și ai organizațiilor publice și private
implicate în promovarea conceptului Smart City în România.
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Necesitatea unor politici proactive coerente în domeniul educațional a fost abordată
încă din debutul primei sesiuni de dezbateri de către dl Valentin Ionescu, consultant
management,
care a insistat
asupra
caracterului
„disruptiv“
al
noilor tehnologii
inteligente, care
au început să
aibă deja efecte
vizibile în piața
muncii. Ideea a
fost continuată
de
către
profesorul
Adrian Curaj, unul dintre promotorii Strategiei de specializare inteligentă a
României, care a argumentat necesitatea creării unor spații de experimente
educaționale, în paralel cu personalizarea și diversificarea programei de învățământ
în toate instituțiile de învățământ superior.
Dna Maria-Manuela Catrina, secretar de stat în cadrul MCSI, a abordat
problematica orașelor inteligente în România din perspectiva susținerii la nivel
guvernamental a proiectelor Smart City, menită să faciliteze materializarea
conceptului în inițiative concrete pe plan local, și a intensificării procesului de „alfabetizare“ digitală în învățământul preuniversitar.
Zona tehnologică a proiectelor Smart City a fost adusă în prim-plan de dl Daniel
Ioniță, director CERT-RO, care a insistat asupra nevoii de specializări profesionale
certificate în domeniul securității cibernetice. Dl Călin Vilt, consilier CNR-CME, a
prezentat rezultatele României în domeniul Smart Grid și corelarea cu proiectele
Smart City în acel concept interdisciplinar de sistem al sistemelor, iar dna Iuliana
Chilea, directorul general al ASRO, a prezentat principalele standarde în vigoare cu
aplicații în domeniul orașelor inteligente și rolul standardizării în acest proces.
Reprezentanții mediului universitar au abordat problema deficitului de specialiști IT la
nivel local și european. Profesorii Vasile Baltac și Sergiu Iliescu, personalități
marcante ale industriei IT&C românești (și foști miniștri), au argumentat beneficiile
unei curricule largi, în detrimentul specializărilor de nișă, abordare care prezintă
avantajul adaptării flexibile la noile cerințe ale pieței. Complementar acestei
perspective, conf.dr. Roxana Voicu Dorobanțu, reprezentantul Academiei de Studii
Economice, a creionat rapid riscurile majore pe care le induce nivelul scăzut al
competențelor digitale înregistrat pe plan național. Problemă pe care Agenția
Națională a Funcționarilor Publici o abordează activ prin diferite inițiative de instruire
și certificare, după cum a detaliat Adriana Cârciumaru, director ANFPC.
De asemenea, reprezentanții companiilor Microsoft România, PTC Eastern Europe și
Swarco Traﬃc Romania, au prezentat o serie de soluții și inițiative concrete în
domeniul educațional și cel al proiectelor Smart City.
Concluziile conferinței au fost sintetizate de către prof. dr. Mircea Enache,
președinte Emi Systems, Center of Excellence and Planning (SUA), într-un apel la
mai mult curaj și îndrăzneală, la toate nivelurile, pentru a trece la acțiune și a
transpune, în practică numeroasele strategii oficiale existente spre conceptul de orașe
inteligente.
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♦ 10-11 octombrie, 2017 : „Smart Cities of Romania 2017“
Expo-conferința „Smart Cities of România 2017“ face parte din ciclul de evenimente
organizat la nivel național de către Asociația Română pentru Tehnică de Securitate
(ARTS), Organizația Română pentru Implementarea Sistemelor Inteligente de
Transport (ITS SA), CNR-CME și ITS Events Management. Cea de-a treia ediție a
expo-conferinței „Smart Cities of Romania“, desfășurată sub egida Comisiei pentru
învățământ, știință, tineret si sport și a Comisiei pentru administrație publică și
organizarea teritoriului a Senatului României, a reunit peste 500 de participanți. În
cadrul evenimentului au fost dezbătute subiecte de actualitate din domeniul
problematicii „Smart City“ și au fost prezentate modele de bune practici și exemple
concrete de implementare ale soluțiilor inteligente.
În deschiderea conferinței, dna Maria-Manuela Catrina, secretar de stat în
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, a anunțat intenția ministerului
de a crea un grup de lucru inter-ministerial, alături de Ministerul Mediului, Energiei și
al altor instituții implicate în dezvoltarea orașelor inteligente. „Cred că este momentul
ca MCSI, împreună cu orașele care au demarat inițiative «smart», dar și cu mediul
privat – care deține o arie de expertiză pe care noi, în zona publică, nu o avem – să
stabilească o serie de principii de funcționare a
soluțiilor
inteligente
și
de
standarde
de
interoperabilitate“, a precizat secretarul de stat.
Importanța standardizării în proiectele „Smart City“
a fost subliniată și de către reprezentantul Asociației
de Standardizare din România prezent la eveniment,
care a invitat administrațiile publice care doresc să
dezvolte strategii „smart“ și specialiștii implicați
direct în procesul de implementare să participe la
preluarea și implementarea standardelor existente
la nivel internațional. Procesul a fost demarat deja prin
intermediul comitetelor tehnice și grupurilor de lucru
constituite la nivel național, din care fac parte și CNRCME și ARTS (coorganizatori alături de ITS Events
Management ai ciclului de conferințe „Smart Cities of
Romania“).
Pentru că orașele inteligente nu înseamnă însă doar
standarde și tehnologie, ci au și o importantă
componentă umană, dl Marin Florea, președintele
Asociației Administratorilor Publici din România a
anunțat că, în curând, cu sprijinul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici și al Institutului Național de Administrație, va fi deschisă prima
școală dedicată ocupației de City Manager.
Programa noii instituții de învățământ va
include cinci module de pregătire profesională,
unul dintre acestea fiind dedicat problematicii
„Smart City“.
Printre cele mai intens dezbătute subiecte în
cadrul „Smart Cities of România 2017“ s-au
numărat: • modalitățile practice de aplicare a
noii Legi a Parteneriatului Public Privat, ale cărei
norme metodologice se lasă încă așteptate; • condițiile de finanțare oferite de către
Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare (BERD) • exemple concrete
despre cum și când poate fi folosită procedura de consultare a pieței în conformitate
cu noile prevederi ale Legii achizițiilor publice; • modelele de bune practici în domeniul
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„smart“ prezentate de municipalitățile din Timișoara, Sibiu și Cluj.
În finalul evenimentului, fostul ministru al Educației și Cercetării Științifice, prof.dr.
Adrian Curaj, a lansat un apel către mediul privat de a participa la crearea și
dezvoltarea unui „smart territory“ la Măgurele, participând la dezvoltarea proiectului
„Laser Valley - Land of Lights“.

♦
19 iulie 2017, Seminarul ştiinţific „Aspecte inovatoare de
dezvoltare ale sectorului energetic din Republica Moldova”

Eveniment de suflet
Institutul de Energetică al Academiei Republicii Moldova, instituţie Academică cu care
CNR-CME are o îndelungată colaborare şi relaţii deosebit de calde, a organizat
lucrările Seminarului ştiinţific „Aspecte inovatoare de dezvoltare ale sectorului
energetic din Republica Moldova” dedicat omagierii domnului academician Vitalii
Postolatii la împlinirea a 80 de ani.
Domnul academician Vitalii Postolatii este bine cunoscut ca om de ştiinţă, ca eminent
specialist în domeniul energetic şi puternic ataşat ideilor
Consiliului Mondial al Energiei privind dezvoltarea sectorului
energetic, astfel încât să fie asigurată sustenabilitatea,
acceptabilitatea şi disponibilitatea pentru utilizatori.
Preocupările domniei sale privind creşterea nivelului de
inteligenţă al sistemelor de energie, în special prin
realizarea liniilor compacte şi a sistemelor de comandă şi
control au condus la lucrări bine cunoscute şi apreciate de
specialiştii în domeniu.
Un mare număr de reprezentanţi ai mediului academic, ai
mediului industrial şi din organismele guvernamentale au
adus un cald omagiu celui care a condus domeniul cercetării
în sectorul energetic şi care, şi în prezent, are o prezenţă
activă în energetica Republicii Moldova.
Deosebit de apreciat a fost mesajul de felicitări transmis domnului academician de
CNR-CME cu ocazia împlinirii celor 80 ani de viaţă şi a celor mulţi ani de activitate
profesională în care a avut un rol important în abordarea şi rezolvarea de probleme
complexe ale energeticii Republicii Moldova. „Îi urăm să fie o prezenţă activă în
găsirea celor mai bune soluţii la problemele din sectorul energetic apărute în ultimii
ani în toate ţările lumii dar şi în Republica Moldova şi să poată ca încă mulţi ani să
pregătească pe cei mai tineri pentru viitoarele reţele înteligente (smart grid)”.
Cu această ocazie delegaţia CNR-CME participantă la eveniment a oferit domnului
academician o diplomă de excelenţă şi un set de lucrări editate de CNR-CME,în semn
de recunoaştere a contribuţiei domniei sale la dezvoltarea ştiinţei tehnice şi în special
a energeticii.
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♦ 19-22 octombrie 2017: Târgul Național de Energie AFEER „Beneficii
pentru consumatori - prețuri mai mici la energie și servicii variate, de
calitate”.
În cadrul International Electric & Automation Show (IEAS) desfășurat între 19-22
septembrie 2017 la Palalatul Parlamentului, s-a desfășurat și Târgul Național de
Energie, organizat de către Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din RomâniaAFEER în cadrul căruia opt dintre cei mai importanți furnizori pe piața de energie
românească - CEZ Vânzare, Complexul Energetic Oltenia, E.ON, Electrica Furnizare,
Enel, Electromganetica, MET şi Tinmar Energy -și-au prezentat oferte și servicii
variate și atractive pentru utilizatorii de energie electrică.

Inițiativa AFEER de a organiza, în premieră pe piața de energie românească, un Târg
de energie a fost apreciată de autoritățile prezente la Conferința de deschidere a
evenimentului, care a avut loc în ziua de 19 septembrie,2017. Organizat sub deviza
“Fii informat! Alege ce ți se potrivește”, Târgul de energie a completat în mod
armonios campania de informare în sprijinul utilizatorilor demarată de AFEER în anul
2015, al cărui motto a fost ,„Un consumator informat este un consumator protejat!

Mesajele mai importante ale vorbitorilor:
→ „Demersul AFEER de a aduce la cunoștința consumatorilor ultimele noutăți
în materie de furnizare de energie și de gaze, este lăudabil. Vă comunic că alături de
ANRE, Ministerul Energiei este interesat să afle opiniile furnizorilor privind legislația
primară și secundară, ce îmbunătățiri se impun pentru a se asigura siguranța
sistemului energetic și accesul consumatorilor la energie” (dl Doru Vișan, Secretar
de stat- Ministerul Energiei)
→ „Mă bucură faptul că Ministerul Energiei acordă atenție activității
furnizorilor. Parcurgem o etapă plină de provocări pentru furnizori, în care concurența
și competiția sunt acerbe la consumatorul final. Din discuțiile avute cu furnizorii, care
au fost cei mai afectați de evoluția prețurilor la energie pe bursă în acest an, aceștia
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sunt nevoiți să își asume riscuri foarte mari pentru a rămâne în piață” ( dl Ion Lungu
Președintele AFEER).
→ „Suntem în fața celui mai dur examen pe care îl dă industria energetică,
inclusiv ANRE. De la 1 ianuarie 2018, în contextul liberalizării totale a pieței,
consumatorii pot să-ți aleagă furnizorii de energie, însă pot rămâne sub protecția
serviciului universal. Este foarte important cum vor acționa furnizorii de ultimă
instanță, care vor fi furnizori obligatorii, dar și opționali. Ne dorim să crească opțiunile
pentru consumatori, să dăm mai multă încredere liberalizării. Statul, prin ANRE, are
un rol important în funcționarea pieței de energie. Ne străduim să înțelegem corect
doleanțele consumatorilor și preocupările industriei, să fim un arbitru corect.
Consumatorii trebuie să beneficieze de servicii de calitate și prețuri la energie corecte”
(dna Maria Mânicuță, Director General în cadrul ANRE).
→ „ Târgul de energie și conferința organizate de AFEER reprezintă o acțiune
binevenită. Vă propun să organizați acest Târg de energie primăvara și toamna.
Participanții la piața sunt în fața unor noi provocări și că furnizorii sunt deschiși și se
pliază pe orice modificări aduse legislației, regulilor pieței.„ Ca și client final, aștept
cât mai multe oferte de la furnizori” (dna Corina Popescu, Președintele
Directoratului Transelectrica).

♦ 12-13 octombrie 2017: Conferinţa Internaţională privind
Sistemele Electroemecanice şi Energetice (SIELMEN)

▪ Întâlnirea de lucru dintre reprezentanții CNR-CMR și colaboratorii din
Republica Moldova
Cea de a 11-a ediție a Conferinţei Internaţionale SIELMEN (International Conference
on Electro-mechanical and Power Systems) a avut loc la Chişinău și a oferit
oportunitatea unei întâlniri de lucru a delegaţiei CNR-CME cu colegii energeticieni din
Republica Moldova, pentru a analiza stadiul îndeplinirii protocoalelor de colaborare cu
Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea de Energetică şi Inginerie Electrică,
precum şi Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.
În ziua de 11 octombrie delegaţia
CNR-CME a fost invitată să facă o
vizită la Mitropolia Moldovei de
către Înalt Prea Sfinţitul Vladimir,
Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii
Moldove, ocazie cu care Înalt Prea
Sfinţia Sa a acordat domnilor
Gheorghe Bălan şi Nicolae
Golovanov medalia jubiliară „25
de
ani
de
activitate
a
Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe
din
Moldova
–
Mitropolitul
Vladimir”.
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În cadrul întâlnirii de la Facultatea de Energetică şi Inginerie Electrică, conf.dr.ing
Victor Pogora, decanul facultății, a
apreciat colaborarea dintre CNR-CME şi
partenerii din Republica Moldova, iar dr.ing.
Gheorghe Bălan a subliniat realizarea cu
succes a tuturor prevederilor protocolului
încheiat cu Universitatea Tehnică a
Moldovei. S-a propus continuarea acestei
colaborări și găsirea unei modalități în care
specialiştii din Republica Moldova să poată
activa mai eficient în cadrul Consiliului
Mondial al Energiei. A fost, de asemenea,
apreciat ajutorul acordat Universităţii
Tehnice din R. Moldova de către CNR-CME,
privitor la organizarea practicii în producţie
în România a unui grup de studenţi
moldoveni, precum şi transferul unui
important pachet de cărţi, materiale ale
CNR-CME şi lucrări de specialitate. Dl Gheorghe Bălan a reiterat dorinţa CNR-CME
de a acorda premiul CNR-CME
studenţilor absolvenţi ai Facultăţii de Energetică şi Inginerie Electrică care s-au
remarcat prin rezultate foarte bune
Domnii profesori Valentin Arion de la FEIE-UTM și Mihai Cernei de la Universitatea
de Stat a Moldovei au subliniat următoarele:
→ Necesitatea căutării și găsirii de noi forme asociative cu care să se poată
consolida colaborarea cu CNR-CME, prin mărirea numărului de membri individuali și
colectivi din Republica Moldova, în condiţiile în care nu este posibilă, deocamdată,
constituirea unui Comitet Naţional al R. Moldova.
→ Analizarea posibilității organizării unui ONG local care să cuprindă toate forțele
din domeniile energie și mediu și care să devină membru colectiv al CNR-CME și astfel
să fie oficial ancorat la politica CME în aceste domenii.
→ Se dorește continuarea acestui mod de lucru, prin întîlniri bilaterale, pentru o
colaborare cît mai strânsă și benefică ambelor părți.

▪ Conferința SIELMENÎn zilele de 12 şi 13 octombrie 2017, delegaţia CNR-CME
a
participat
la
lucrările
Conferinței SIELMEN, moderate
de reprezentanţii Universităţilor
din Chişinău, Iaşi şi Craiova,
care au fost și
iniţiatorii
evenimentului. În deschiderea
Conferinței,
prof.dr.ing.
Valentin Arion a subliniat
importanţa acestei ediţii a
conferinţei, ce va fi inclusă în
cadrul
manifestărilor
IEEE,
participarea internaţională la
lucrările conferinţei și prezenţa
delegaţiei
CNR-CME
la
eveniment.
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În cadrul sesiunii de plen, prof.dr.ing. Nicolae Golovanov, consilier CNR-CME, a
prezentat lucrarea „Probleme ale calităţii energiei electrice în sistemele
electroenergetice moderne” care a fost apreciată datorită aspectelor actuale ale
sistemelor electroenergetice în care sursele regenerabile de energie au o pondere din
ce în ce mai mare. Discuţiile pe marginea lucrării au subliniat importanța studiilor în
acest domeniu pentru a asigura o funcţionare neperturbată a sistemelor de energie.
Sesiunile ştiinţifice s-au desfăşurat în cadrul a 11 secţiuni tematice şi au abordat
probleme moderne din domeniul sistemelor de energie, a eficienţei energetice şi a
surselor regenerabile de energie, generării, transportului şi distribuţiei energiei
electrice. De asemenea, au fost analizate cele mai actuale aspecte din domeniul
automaticii, roboticii şi mecatronicii, a aparatelor electrice, metrologiei şi a sistemelor
de măsurare, electronicii
de putere, fiabilităţii şi
diagnozei.
O
sesiune
specială a fost dedicată
aspectelor privind efectele
câmpurilor
electromagnetice
determinate de instalaţiile
electrice.
În cadrul secţiei „Energy
Efficiency and Renewable
Resources”,
dr.ing.
Gabriela Nicoleta Sava,
membru VLER, a prezentat
lucrările
„Coordinated
Reactive Power Control of
DFIG to Improve LVRT
Characteristics of FSIG in
Wind Turbine Generation”
şi
„The
Impacts
of
Distributed
Generation
Penetration into the Power
System”, iar în cadrul secţiei „Electromagnetic Field and Circuits”, prof. Nicolae
Golovanov a fost coautor la lucrarea „Low Frequency Electromagnetic Shielding
Solutions”.

Lucrările prezentate de membri ai delegaţiei CNR-CME au fost deosebit de apreciate
prin nivelul ştiinţific ridicat, aspectele noi abordate şi soluţiile propuse pentru
limitarea perturbaţiilor care pot să apară în etapa actuală de dezvoltare a sistemelor
energetice dovedindu-se de mare interes pentru auditoriul de plen.

Discuţiile purtate de membrii delegaţiei CNR-CME cu colegii din Republica Moldova
au subliniat rezultatele bune obţinute şi au pus bazele unei colaborări eficiente pe
viitor, iar participarea activă la lucrările SIELMEN a fost deosebit de apreciată urmând
ca discuţiile tehnice şi ştiinţifice să fie continuate la FOREN 2018.
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♦ 19-20 octombrie, 2017 : Conferinţa Internațională Energie-Mediu,
CIEM 2017
Cea de-a 8-a Ediție a Conferinței Internaționale Energie-Mediu CIEM 2017 a fost
organizată
de
către
Universitatea
„Politehnica” București și
a reunit participanți din
UPB, AOȘR, Academia de
Știință și Tehnologie din
Shanghai.
Partenerii
evenimentului au fost
Universitatea
din
Ljubljana, Universitatea
Tehnică
“Gheorghe
Asachi” din Iași și CNRCME. Conferința CIEM
2017 s-a desfășurat cu
sprijinul Ministerului Cercetării şi Inovării. Preşedintele comitetului de organizare a
fost prof.dr.ing. Adrian Badea- președintele AOȘR (Academia Oamenilor de Ştiinţă
din România). Conferința CIEM reprezintă un eveniment ştiinţific de tradiţie și este
organizată la fiecare doi ani de către Facultatea de Energetică din cadrul UPB Ediția
a 8-a a Conferinței Internaționale Energie-Mediu CIEM 2017 a avut ca motto „Energy
saved today is asset for future”.
Scopul Conferinței CIEM 2017 a fost acela a de a identifica posibile răspunsuri
provocărilor aduse de schimbările rapide din domeniile Sisteme Energetice și Energie
și Mediu și de a inspira zonele de cercetare din aceste domenii aducând în același loc
cercetători și oameni de știință din cadrul mai multor universități, instituții de
cercetare și industrie.
Moderată de prof. dr. ing. George Darie, prorector al UPB, Conferința a reunit
specialiști de marcă din țară și din străinătate, precum profesorii Dario Zaninelli,
prorector al Politecnico di Milano, Konstantinos Papatheodorou, Jocelyn
Bonjour, Michel Feidt, Michel Cervantes, Svilen Rachev, Orazio Giustolisi,
Roland Kadar, Philippe Duquenne, Diane Thomas.
În cadrul CIEM 2017 a avut loc o masă rotundă organizată în colaborare cu Asociația
Română pentru Energie Eoliană și 21 de sesiuni tehnice în care s-au prezentat peste
120 de lucrări științifice. Toate articolele prezentate în cadrul conferinței vor fi
publicate pe IEEE Xplore și transmise spre indexare în baza de date ISI Web of
Science.
Cele peste 120 lucrări au abordat probleme stringente de actualitate în domeniul
energie–mediu. Dintre aceste tematici pot fi menţionate în special următoarele:
 Creşterea eficienţei de producere, transport, distribuţie şi utilizare a energiei;
 Utilizarea pe scară tot mai largă a surselor regenerabile de energie;
 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din arderea
combustibililor fosili;
 Introducerea pe scară tot mai largă a conceptului de „smart–grid” şi „smart
cities”;
 Reducerea impactului asupra mediului produs de sistemele energetice;
 Creșterea securității în exploatarea centralelor nuclearoelectrice.
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Concluzii generale
Discuţiile purtate în cadrul sesiunilor ştiinţifice au evidențiat următoarele:
► Aspectele actuale ale sistemelor de energie ;
►Efectelele generării energiei electrice asupra mediului ambiant şi soluţiile
actuale pentru limitarea poluării;
►Soluţiile moderne pentru dezvoltarea sistemelor energetice;
►Dezvoltarea surselor regenerabile de energie şi a soluţiilor inteligente pentru
creşterea ponderii acestora la acoperirea necesarului de energie al ţării;
►În epoca actuală energia reprezintă una dintre priorităţile societăţii umane;
►Un accent deosebit trebuie pus în continuare pe creşterea eficienţei, utilizarea
surselor regenerabile de energie, reducerea impactului asupra mediului produs de
către sistemele energetice;
►Este necesară o apropiere cât mai strânsă între unităţile de cercetare şi
industrie, astfel încât să se creeze condiţii propice pentru realizarea unui transfer
tehnologic eficient.
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Programul Comitetului Național Român al CME, Viitorii Lideri
Energeticieni din Români – Future Energy Leaders of Romania
(VLER/FEL Romania)

VLER/FEL Romania este Programul nr. 8 al CNR-CME și este coordonat de către
Comitetul de Conducere FEL Romania, cu aprobarea Consiliului Director al CNRCME

Scurtă prezentare
Programul Asociației CNR-CME, Viitorii Lideri Energeticieni din Romania (VLER) /
Future Energy Leaders of Romania (FEL Romania), este inițiat si coordonat de către
Comitetul National Român al Consiliului Mondial al Energiei pentru tineri profesioniști
din domeniul energiei.
Aliniat Programului Future Energy Leaders ( FEL- 100) al Consiliului Mondial al
Energiei, Programul VLER/FEL România are ca obiectiv motivarea tinerilor
energeticieni, dezvoltarea modului de gândire inovativ, promovarea realizărilor și
proiectelor, implicarea acestora în luarea celor mai importante decizii la nivelul CNRCME, oferindu-le recomandări și orientări privind cariera profesională. Programul vine
în întâmpinarea formării viitorilor specialiști și potențiali lideri energeticieni, oferind
tinerilor oportunități mari 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/FEL România pot aduce
valoare adaugată obiectivelor acestuia, astfel încât, împreună, să poată efectiv
construi o rețea solidă de tineri profesioniști capabili să rezolve provocările viitorului
privind energia și sustenabilitatea și care să fie cunoscuți și recunoscuți de către
decidenții economici și politici.
Prin Programul VLER/FEL România, membrii săi pot transmite mai departe
experiența, cunoștințele lor într-un mediu axat pe energie și mediu si pot astfel
contribui activ și performant la activitățile CNR-CME si cele ale Consiliului Mondial
al Energiei.
Membrii Programului VLER/FEL Romania au oportunitatea unica de a-și crea
propriile structuri de organizare , de atrage, a instrui și a forma noi specialiști,
capabili de a deveni viitorii lideri energeticieni de mâine.

Misiune
→ Integrarea de tineri profesioniști în cadrul activităților FEL Romania.
→ Crearea de oportunități și de promovare a membrilor la nivel național și
internațional.
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Viziune
→ Conturarea, împreună cu noua generație de lideri, a unei viziuni unice în energie
la nivel global.
Obiective
→ Oferirea unei platforme de comunicare și colaborare între noua generație de
energeticieni și elita consacrată din sectorul energie-mediu.
→ Dezvoltarea, în cadrul Programului, de entități capabile să reprezinte o voce
puternică în domeniul energetic, economic, politic, social și de mediu.
→ Realizarea de parteneriate de succes cu organizații din industria energetică.

Valori
Viziune→ Responsabilitate→
Creativitate→ Încredere

Autenticitate→

Sustenabilitate

→

Conducerea programului VLER/FEL Romania
Între septembrie 2016-septembrie 2017 managerul programului a fost ing. George
Constantin (Romelectro), iar comitetul de conducere al VLER/FEL Romania a fost
format din: ing. Ioana Gafton (Ernst&Young)ing. George Constantin, ing. Claudiu
Butacu (Solar Decatlon), ing. Emil Macovei (Nuclearelectrica), ing. Andrei
Covatariu (ENEL.
Din septembrie 2017 Programul este condus de ing. Andrei Covatariu –
vicepreședinte pe probleme de relații internaționale, ing. Claudiu Butacu,
vicepreședinte pe probleme de parteneriate și ing. Emil Macovei, vicepreședinte pe
problemele FEL- 100.

Activitățile VLER/FEL Romania în 2017
În anul 2017 activitățile membrilor Programului VLER/FEL Romania au fost diverse,
interesante și apreciate la nivel național și internațional. Membrii Programului sunt
deja recunoscuți ca fiind o voce puternică în comunitatea energetică românească și
la nivelul Consiliului Mondial al Energiei, fiind solicitați de către diverse foruri pentru
colaborare, moderare de evenimente și prezentare și oferire de soluții. Prin
participarea membrilor VLER/FEL Romania la activitățile și evenimentele organizate
de CME și 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, îl fructifică și îl transmit
mai departe în cel mai reușit mod.

Reportaje documentare
Una dintre activitățile constante VLER/FEL Romania ale anului 2017 a constituit-o
seria de dezbateri și reportaje documentare din domeniul energetic realizate în cadrul
unor întîlniri de lucru ale membrilor FEL Romania în parteneriat cu EFdeN, cu o serie
de personalități în domeniu.
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→ 24 februarie, 2017: Reportajul documentar privind aspectele cheie
ale sectorului energetic
La această primă serie de reportaje documentar realizate de membrii VLER /FEL
România au fost invitați domnii Radu Dudău, coordonatorul Strategiei Energetice a
României și Dumitru Chisăliță, Președintele Consiliului de Administrație Romgaz.
Discuţia, care a avut loc la casa solară EFdeN, a avut ca scop definirea momentelor
cheie din domeniul energetic, a crizelor şi a problemelor rezolvate dar şi existente,
pentru a putea identifica soluţii şi modele care să poată fi aplicate pentru situaţia
actuală.
La întâlnire s-a vizionat un episod -„The Tinderbox” din seria documentară „The
Prize”, realizată după celebra carte omonimă, semnată de Daniel Yergin. Reportajul
a prezentat evoluția OPEC de la începutul anilor 1970, cele doua crize ale petrolului
din 1973 și 1979, dar și războaiele purtate pe durata a aproximativ 20 de ani (19701991), care au fost puternic
influențate
de
piețele
petroliere.
Dezbaterea care a urmat
documentarului a atins o
plajă largă de subiecte. S-a
discutat despre evoluția și
capacitatea
OPEC
pe
parcursul istoriei, analizînduse în ce măsură înțelegerea
menită să urce prețul petroului de la finalul anului trecut are șanse de reușită.
Totodată, au fost dezbătute soluțiile pe care Statele Unite ale Americii le-au explorat
în perioada crizelor din anii 1970, încercarea unei tranziții- la acel moment poate prea
bruște, către energii din surse regenerabile-, precum și expansiunea energiei
nucleare în anii aceia, ca o măsură de creștere a independeței energetice.
De asemenea, au fost evidențiate oportunitățile fructificate de Japonia, țara care a
găsit în criza petrolului din 1973 o oportunitate pentru regândirea strategiilor
economice și a industriei naționale.
În cadrul dezbaterilor s-au evidențiat
posibilitățile pe care le are societatea pentru reducerea emisiilor de CO2 și pentru
adoptarea unor soluții de mobilitate electrică. Sustenabilitatea economică,
tehnologică și socială este cheia pentru diminuarea încălzirii globale și extinderea
capacităților de energie din surse regenerabile.

→ 23 martie, 2017: Reportajul documentar privind electromobilitatea
Invitații la această întânire au fost domnii Alexandru Ionașcu (Ministeriul Mediullui)
și Oraan Mărculescu (Revista Tehnică și Știință), care au vorbit despre mobilitatea
electrică,
starea
actuală
a
transportului lipsit de
emisii,
precum
și
despre
viitoarele
planuri
ale
Autorităților
de
a
încuraja dezvoltarea
în acest domeniu.
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→ 29 mai: Reportajul documentar privind guvernanța
Analizînd subiectul privind
guvernanța
corporativă,
împreună cu invitații speciali,
domnii Ovidiu Demetrescu,
partener la London Brokers și
Gabriel Dumitrașcu (fost
șef al Oficiului de privatizare
din Departamentul pentru
Energie),
au
transmis
membrilor FEL Romînia și
EFdeN mesajul că guvernanța
se referă în primul rând la oameni și la schimbara pozitivă pe care aceștia o pot aduce
spcietății.

→ 26 octombrie, 2017: Reportajul documentar privind sărăcia
energetică și utilizatorul vulnerabil
In prezența invitaților speciali, dl
Radu Dudău-președinte EPG, dna
Alina
Tudor-ENEL
si
dna
Alexandrina
Nica-Deloitte,
membrii FEL Romania și EfdeN au
aflat informații utile privitoare la
accesul
la
energie
a
păturii
defavorizate
modul
în
care
tehnologia de ultimă generație poate
interveni pentru a rezolva situatia în
anii următori, dacă este utilizată în mod inteligent. S-a pus de asemenea accent pe
sărăcia combustibililor precum și asupra problemelor referitoare la disponibilitatea
clienților de a-și plati facturile lunare la energia electrică.

→ 23 noiembrie 2017 : Reportajul documentar privind Energia
nucleară- perspective și provocări
Avându-i ca invitat pe dl. Teodor Chirica, consilier științific Nuclearelectrica, și pe
dna.
Elena
Ratcu,
conslier
CNR-CME,
reportajul documentar a
dezvoltat
o discuție
extrem de interesantă
despre energia nucleară,
care a facilitat înțelegerea
mai bună a modului în care
functionează
Sistemul
Energetic Național și cum
se poate analiza mixul
energetic pentru a ajunge
la valorile potrivite. Fiind ultimul reportaj documentar din seria acestui tip de
evenimente realizate în anul 2017 s-a analizat și activitatea Programului FEL România
în acest an și proiectele pentru 2018.
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Evenimente desfășurate de VLER/FEL România în 2017
→ 18 ianuarie 2017: Intâlnire cu reprezentanții Comitetului Membru
Bulgar al CME
La întâlnire, care a avut loc la Sofia, au participat Andrei Covatariu,
Vicepreședintele Comitetului de Conducere VLER/FEL România pentru Cooperare
Internațională, alături de
Atanas Georgiev și Konstantin Delisivkov,
reprezentanții Comitetului Membru
Bulgar al Consiliului Mondial al Energiei.
În cadrul discuțiilor s-au prezentat
activitățile celor două părți și programul
pentru următoarea perioadă, punânduse bazele unei colaborări pe termen
lung între VLER/FEL Romania și
Comitetul Membru Bulgar privitor la
contribuția celor două părți la studii
realizate în comun, participarea la evenimente și schimbul de experiență în mediul
academic.

→ 11 martie, 2017 : Workshop HYPE- Ungaria și FEL Romania
tema „Pachetul de iarnă Winter Package”, Budapesta.

cu

In decembrie 2016 Comisia
Europeană și-a prezentat
viziunea privind realizarea unei
„tranziții către o energie curată.”
Denumit "Pachetul de iarnă" al
Uniunii Europene, noile norme
vor determina în parte modul în
care UE își îndeplinește cu succes
obiectivele 2030 privind clima și
vor stabili un sistem energetic
comun pentru cele 28 de state
membre ale Uniunii Europene.
Documentele, care cuprind revizuiri ale directivelor, evaluări ale impactului,
anchete și noi reglementări, vor determina viitorul energiei în UE până în 2030.
Acesta se referă la subiectele care includ subvențiile pentru cărbune, bioenergia,
accesul la rețea și drepturile producătorilor individuali de energie.
Pe data de 11 martie, Tinerii Profesioniști Ungari în Energie - HYPE împreună cu
membrii Programului Viitorii Lideri Energeticieni din Romania – FEL Romania din
cadrul CNR-CME au organizat un workshop comun privind „Pachetul de Iarnă”, care
a avut loc la Budapesta.
Alături de vorbitorii celor două Programe de tineri din Ungaria și din România, au
mai participat și reprezentanți marcanți ai Programului FEL-100 al Consiliului Mondial
al Energiei: Hajnalka Kelemen (MAVIR), Pirjo Jantunen, președintele FEL-100 și
Filipe Mota da Silva, secretar al Comitetului de Conducere FEL-100.
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Din partea FEL Romania la lucrări au participat domnii George Constantin, Andrei
Covatariu și Emil Macovei.
Dna Hajnalka Kelemen (MAVIR) s-a concentrat
în prezentarea sa asupra evoluției documentelor
europene privind energia și a subliniat că
Pachetul de iarnă este cel mai complex
document de reglementare din sectorul
energetic.
Dl Andrei Covatariu, vicepreședintele Boardului
FEL România, a prezentat analiza preliminară
realizată de Programul FEL România privind „Pachetul de iarnă”. Principalele idei sau axat pe considerații privind eficiența energetică, digitalizarea rețelelor și sărăcia
energetică. Analiza Studiului privind Pachetul de iarnă va continua în cadrul
grupurilor de lucru ale FEL România în
cursul anului.
Dl George Constantin, președintele
Boardului FEL Romania a prezentat
procesul de reorganizare și de rebranding
al
Programului
din
România,
concentrându-se totodată pe strategia
Programului FEL România pentru perioada
următoare. Programul își propune să
formeze împreună cu noua generație de lideri o viziune unică în domeniul energiei
globale, respectând în același timp valorile sale fundamentale: diversitatea,
responsabilitatea, autenticitatea, sustenabilitatea și creativitatea.
Dl Pirjo Jantunen, președintele Boadului FEL100, a prezentat strategia și obiectivele
Comunității FEL din cadrul Consiliului Mondial al
Energiei. Modelarea viziunii de mâine în
sistemul energetic, îmbunătățind în același timp
cunoștințele și abilitățile membrilor săi, sunt
principalele obiective ale comunității FEL-100.
Dl Filipe Mota da Silva, secretar al Boardului
FEL-100, a prezentat o analiză detaliată a
modului în care companiile energetice inovează
în era digitală.
Dr Bálint Hartmann a prezentat documentul de cercetare al Boardului FEL-100
privind tehnologiile de stocare, subliniind că „soluțiile de alimentare cu gaz sunt
accesibile și au nevoie de dezvoltare pe termen scurt în multe domenii."
Dl Gergő Holló, managerul HYPE-Ungaria, a prezentat structura Grupului de tineri
din Ungaria, menționând că HYPE are în prezent 15 membri, majoritatea fiind tineri
specializați în inginerie sau afaceri. HYPE urmărește să răspândească viziunea
Consiliului Mondial al Energiei în Ungaria, conceptul de dezvoltare sustenabilă,
sprijinind în același timp dezvoltarea profesioniștilor din domeniul energetic din
Ungaria.
La finalul workshopului, dl Pál Gerse, a prezentat o scurtă analiză a situației
generațiilor din Ungaria, subliniind că, pe lângă proiectul nuclear Paks II și
dezvoltarea solară, nu se așteaptă nicio altă investiție pe piața ungară. Cu toate
acestea, el a menționat necesitatea stringentă de introducere a mecanismelor de
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capacitate pentru a stopa tendințele negative, țara având un potențial semnificativ
neutilizat în managementul cererii.
Peste 30 de tineri au participat la
workshopul română-ungar care sa desfășurat la Universitatea de
Tehnologie și
Economie
din
Budapesta,
cu
sprijinul
Departamentului
de
Inginerie
Energetică, iar această colaborare
se preconizează a se consolida în
perioada următoare.

→ 24 aprilie 2017: Intâlnire de lucru VLER/FEL Romania și
Ernst&Young Romania
Un număr de opt membri ai
Programului VLER/FEL Romania
au avut o intâlnire cu dl Valeriu
Binig, Partener EY Romania
chiar la sediul firmei.
La întâlnire au fost prezentate și
analizate aspecte privind
"Ajutorul de stat competitiv în
energie" . Întâlnirea a fost
extrem de benefică pentru tinerii
participanți, mesajul final al întîlnirii fiind acela că, deoarece sectorul energetic
întâmpină numeroase provocări în acest sens, este crucial să acționăm rapid pentru
a le gestiona în actualul context

→ 19 iunie, 2017: „Conferința Politicile Climatice ale UE - Motor al
investițiilor în România"- Palatul Parlamentului
La invitația Sandbag and The Prince of Wales's Corporate Leaders Group, George
Constantin, Adelina Dabu și Mihai Toader
Pasti au adresat alocuțiuni din partea
Programului VLER/FEL România în cadrul
paneluriloir „Investiții în sectorul energeticdrum deschis pentru Romania”, condus de
dna Norica Nicolai Europarlamentar –
Parlamentul României si „Reducerea poluarii
în orașe- un obiectiv ușor de atins”, condus
de dl Eliot Whitting -director adjunct al CLG
Iată cîteva din ideile subliniate în cadrul lucrărilor de cei trei tineri FEL Romania,
privitor la combaterea schimbărilor climatice:
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George Constantin: "Mediul de afaceri va prelua conducerea, iar rolul autorităților
va fi de a asigura stabilitate și suport."
Mihai Toader Pasti : "Provocarea majoră este să nu ne mai uităm doar la
industrie ca la principalul poluant, ci și la noi, cei mulți care poluăm câte puțin, în
total având însă peste 60% din responsabilitate în mod direct."
Adelina Dabu: "Potențialul României pe termen mediu și lung este în zona de gaze
naturale – un complement excelent pentru energia din surse regenerabile în
tranziția către o energie curată."
Participanții la eveniment au apreciat în mod special ideile novatoare și entuziasmul
cu care cei trei membri ai Programului VLER/FEL și-au realuizat prezentările.

→ 3 iulie , 2017: Conferința Focus Energetic "Competiția pe Piața
Energetică”
În cadrul Conferinței organizate de publicația „Focus
Energetic” la Hilton- Athenee Palace Hotel au participat
trei membri ai Programului FEL Romania, George
Constantin, Mihai Macarie Ionuț Predoiu , care și-au
exprimat opiniile privind cele mai recente dezvoltări din
domeniul tehnologiilor energetice.

→ 16-19 octombrie 2017: Participarea VLER/FEL
România la Adunarea Executivă a Consiliului Mondial al Energiei și la
Summit-ul FEL-100 de la Lisabona
Alături de reprezentanți de marcă ai
conducerii executive a CNR -CME, membrii
comitetului de conducere al FEL România,
Andrei Covatariu, Claudiu Butacu și Emil
Macovei, au participat la Adunarea
Executivă a Consiliului Mondial al Energiei,
care s-a desfășurat la Lisabona între 16-19
octombrie 2017, unde au prezentat o serie de rapoarte în cadrul unor importante
Taskforce-uri ale comunității FEL 100.
In cadrul evenimentului cei trei membri ai Programului VLER/FEL Romania au avut
intervenții în cadrul unor sesiuni și task-force-uri, după cum urmează:

► Colaborare între CNR-CME și Programul FEL Romania
Într-un raport bine structurat și armonizat, Andrei
Covatariu,
coordonatorul
departamentului
de
cooperare internațională FEL Romania, a fost
mandatat de conducerea executivă a CNR-CME să
prezinte colaborarea dintre CNR-CME si Programul FEL
Romania în cadrul Zilei speciale dedicate Secretarilor
Generali ai Consiliului Mondial al Energiei. Raportul a
descris succint obiectivele viitorilor lideri energeticieni,
în consonanță cu prioritățile CNR-CME, cu accent pe
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seriile de Proiecte Documentar, întîlnirile bilaterale și parteneriatele cu Ungaria,
Bulgaria și Ghana, Newsletter-ul „Trends &Technologies” realizat de FEL Romania. De
asemenea, Andrei Covatariu a prezentat obiectivele programului pentru perioda
următoare.

► Conceptul ENER.FYI - Energy for Your Information.
În cadrul Taskforce-ului ”Eficiența energetică”, Claudiu Butacu, coordonatorul
departamentului de parteneriate FEL Romania a vorbit despre energie pe înțelesul
tuturor și, totodată, a anunțat în premieră lansarea conceptului ENER.FYI - Energy
for Your Information, portalul internațional despre energie și despre utilizarea
responsabilă, care este fondat și coordonat de Claudiu Butacu.
ENER.FYI-Energy for your information https://enerfyi.org/ este un portal care
cuprinde informații relevante despre energie, și care se adresează atât utilizatorilor
finali, cât și profesionștilor din domeniul energetic, antreprenorilor, companiilor sau
administrațiilor publice. ENER.FYI își propune să traducă informațiile privitoare la
energie într-un limbaj accesibil și familiar utilizatorului, încurajând astfel o utilizare
responsabilă de energie și economisirea acesteia. Platforma prezintă la acest moment
date din patru regiuni strategice- America de Sud- Brazilia, Europa- România, AfricaEgipt, Asia- Pakistan, urmând să integreze informații din toate țările din lume. Toți
ambasadorii din grupul de lucru Future Energy Leaders 100 vor contribui la furnizarea
de date actualizate privind statisticile energetice din țările reprezentate.
„ENER.FYI a reunit reprezentanți ai Future Energy Leaders din mai multe țări,
pentru a răspunde unei nevoi indentificate la nivel global: înțelegerea principiilor
energiei și a eficienței energetice de către utilizatori. Astfel, a
luat naștere acest portal, care sintetizează informații și
statistici din mai multe țări, prezintă cazuri de bune practici și
recomandări, cu scopul principal de a educa utilizatorul și a-l
sprijini în adoptarea unui mode responsabil de folosire a
energiei” a spus Claudiu Butacu, în cadrul prezentării sale.
Cu această ocazie, Fran Galtieri (FEL100 Board - Members of
the Study Committee) a subliniat : „ENER.FYI este prima
tentativă a Taskforce-urilor Future Energy Leaders de a
prezenta informația din mediul academic într-o manieră
digitală, sub forma unui portal online, ușor de înțeles de un
utilizator, o aplicație capabilă de a fi scalată la nivel mondial. ”

► Task-Force „Energy Access”
Atunci când vorbești despre clientul vulnerabil și despe dreptul de a avea acces la
energie, este greu să nu-ți imaginezi
situația unor sate din România sau a
unor comunități izolate. Atunci cînd în
lume există deja mulți alții care aplică
deja conceptul de inteligență artificială în
management sau îți demonstrează cum
poți fi pasager într-un automobil care
circulă fără șofer, atunci este normal ca
echipa FEL 100 din Taskforce-ul „Energy
Access”să să colaboreze și să lucreze ca
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să găsească cele mai viabile soluții pentru clienții vulnerabili.
Despre toate acestea și despre multe alte aspecte legate de acest subiect a vorbit ,
în prezentarea sa, Andrei Covatariu, coordonatorul acestui Task Force.
„Andrei a lăsat un gol de mărimea Titanicului în sufletul fiecărui participant la
Adunarea Executivă a CME 2017 când ne-a prezentat, cu emoții, rezultatele muncii
lor de anul acesta!” a spus Claudiu Butacu la finalul prezentării lui Andrei
Covatariu.

► Colaborarea bilaterală cu FEL Argentina
Tot la Summitului FEL 100 Lisabona s-au pus bazele unei viitoare colaborari între FEL
Romania și FEL Argentina, în cadrul unei întalniri bilaterale conduse de directorul de
programe FEL Romania, Emil Macovei. Colaborarea urmează a se concretiza prin
preluarea unor programe inițiate de FEL Argentina și realizarea unui schimb de
experiență între programele FEL ale celor două țări membre ale CME.

► Vizite tehnice FEL 100
Vizitele tehnice efectuate de membrii FEL 100 la EDP (Dispatching Center) și REN
(Dispatching center and Gas Insulated Substation) din Lisabona s-au dovedit pe cât
de interesante, pe atât de utile, schimbul de idei și de informații, permițându-le
extinderea ariei lor de preocupări și expertiză.

► Concluzia organizatorilor: FEL România – cel mai reprezentativ
Program al FEL 100
„FEL România este cel mai reprezentativ FEL activ din cadrul Programului mondial
FEL 100 și are programme extraordinare în derulare”, a subliniat la sesiunea de
încheiere a Summitului, Pirjo Jantunen- Președintele Programului FEL 100 din
cadrul Consiliului Mondial al Energiei. În acest context, tinerii energeticieni din
Portugalia, prezenți la eveniment și-au exprimat dorința de a avea o întîlnire cu
membrii boardului FEL Romania pentru a fi consiliați în proiectul de înființare al unui
Program FEL Portugalia. În perioada următoare, România și Portugalia vor lucra
împreună pentru realizarea acestui program.

Foto: Participanții FEL 100 la Adunarea Executivă de la Lisabona
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Mesajele principale transmise membrilor FEL 100 de către membrii
Adunării Executivă a CME





Mergeți, vorbiți și transmiteți rezultatele acestui Summit organizațiilor
voastre! /Walk the talk and bring this output to your organisations!
Diversitatea în sectorul energiei nu este negociabilă … îmbrățișați-o!/Diversity
in the energy sector is non-negotiable... embrace it!
Trebuie să construim un brand viabil pentru atragerea talentului generației
viitoare/We need to build a viable brand to attract talent from the next
generation.

→ 14 decembrie, 2017: Adunarea Generală a membrilor VLER/FEL
România
În cadrul Adunării Generale membrii Comitetului de Conducere VLER/FEL România,
Andrei Covatariu, Claudiu Butacu și Emil Macovei , au prezentat activitățile
derulate în anul 2017 în cadrul programului .

De asemenea au fost prezentate propunerile de activități ale anului 2018, dintre care:
-

Lansarea, la nivelul FEL-100 a procesului de selecție de noi membri în Comitetul
de Conducere FEL-100 (ianuarie 2018)
Lansarea procesului de selecție de de noi membri în Comitetul de Conducere al
FEL Romania (ianuarie-februarie 2018)
Participarea la activitățile CNR-CME și la FOREN 2018
Organizarea de activități comune, în parteneriat cu asociațiile profesionale de
tineri din Romania cu care FEL Romania are acorduri de parteneriat
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-

-

Continuarea colaborării în cadrul
programelor deja dezvoltate de FEL
Romania
Organizarea de activități comune cu
membrii Programelor FEL din alte țări.

Partenerii din cadrul Programului Consiliului
Mondial, FEL-100 au adresat prin skype,
salutul lor colegilor din Romania și urări de
succes în activitatea anului 2018.

Documente de poziție VLER/FEL România
În anul 2017, membrii Programului VLER/FEL Romania au avansat Ministerului
Energiei o serie de documente de poziție în care și-au exprimat opiniile privind
subiecte de interes major la nivelul României și al Comisiei Europene.

→ 15 Februarie 2015: Document de Poziție FEL România privind
energia
curată
Ca urmare a unui studiu intens și a mai
multor întâlniri de lucru, membrii FEL
România au finalizat analiza preliminară a
pachetului de propuneri ”Clean Energy for All
Europeans”, lansat de Comisia Europeană la
finalul anului 2016.

Recomandările rezultate au fost incluse în
Documentul de Poziție FEL Romania și
transmise Ministerului Energiei din Romînia,
precum și Comisiei Europene.
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→ 14 martie : Document de poziție FEL România privind piața de
electicitate și consumatorii
Unificarea, optimizarea și simplificarea
cadrului energetic European este una dintre
marile provocări ale Comisiei Europene în
prezent. Identificarea unui definiții unice
pentru "clientul vulnerabil" la nivelul întregii
Uniuni Energetice ar fi o greșeală majoră.
Presupunând că, pe termen mediu și lung,
prețul energiei electrice va prezenta un nivel
apropiat în toate Statele Membre, atunci
determinarea unei definiții comune pentru
"clientul vulnerabil" (luând în considerare
veniturile și cheltuielile aferente facturii de
energie electrică) va cauza chiar mai multe
probleme.

→ 4 aprille 2017: Document de
poziție FEL România privind
prețurile energiei electrice
Cu toate că România beneficiază de unul dintre
cele mai mici prețuri ale energiei electrice (situându-se pe locul 8 în clasamentul
prețurilor de retail în 2015), ne confruntăm cu
una dintre cele mai mari ponderi ale facturii de
energie electrică din totalul cheltuielilor în
Europa (locul 4). Principala justificare este
reprezentată, cu siguranță, de nivelul redus al
veniturilor, ceea ce induce mari provocări în
domeniul sărăciei energetice.

→ 10 aprilie – Document de poziție VLER/FEL România privind
eficiența energetică a clădirilor
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FEL România consideră „Pachetul de iarnă” un pas inainte pentru implementarea
strategiei Energetice a UE .„În România, sărăcia energetică este la unul din cele mai
mari niveluri din Europa și, chiar dacă o creștere a gradului de eficiență energetică
cu 30% este ușor de obținut în prezent datorită performanței extrem de reduse a
clădirilor, avem încredere într-un obiectiv mult mai ambițios. Noi însă considerăm
că ar trebui avansate obiective chiar mai ambițioase privind eficienta energetică,
dar mai specifice și mai flexibile la nivelul
fiecărui stat european”., au precizat printr altele
membrii FEL România in documentul transmis

Proiecte, parteneriate și promovări FEL România
→ 24 martie: Lansarea a Forumului de Discuții pentru Europa Centrală
și de Est.
Proiectul este rezultatul recentelor întâlniri și colaborări derulate cu reprezentanții
noii generații ai WEC (World Energy Council) Bulgaria și FEL Ungaria (Hungarian
Young Professionals in Energy), parte a direcției strategice de cooperare
internațională. „FEL Central & Eastern Europe Discussion Forum se constituie într-o
platformă de discuții și dezbateri pe teme din zona piețelor și infrastructurii de energie
electrică și gaze naturale, propunându-și să exploreze sinergiile dintre FEL Romania,
WEC
Bulgaria
și
FEL
Ungaria”,
a
declarat
Andrei
Covatariu, Vicepreședinte
pentru
Cooperare
Internațională FEL România.
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→ 25 martie 2017: Aspen Institute Young Leaders
Ca urmare a unei selecții riguroase de candidați, cu începere din data de 25 martie
2017, trei membri FEL România, Adelina Dabu- Petrom, Andrei Covatariu-ENRL
și Mihai Toader Pasti- EfdeN, au fost promovați în cadrul „Aspen Institute Young
Leaders”. Alături de tineri proveniți din mai multe țări central și est europene, aceștia
formează Generația 2017 a Aspen Institute România.
Obiectivele cheie ale Programului sunt promovarea și realizarea unui management
performant în cadrul societății românești și europene, precum și crearea unei rețele
regionale de viitori lideri tineri, bazată pe valori și interese comune.
Programul „Aspen Institute Young Leaders” se adresează tinerilor cu vârste cuprinse
între 25 și 35 de ani, care au obținut poziții profesionale semnificative și au realizat
rezultate în domeniul lor de activitate. Membrii programului trebuie să demonstreze
un potențial de leadership, un record de inițiativă și spirit antreprenorial și un interes
civic dovedit. Candidații pot proveni din: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus,
Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Georgia, Ungaria, Kosovo, Macedonia,
Republica Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Turcia și Ucraina. Programul este
alcătuit din trei module, iar în România acesta are și un al patrulea proiect comunitar
de servicii la nivel local, național sau regional.

→ 6 aprilie 2017: Nou membru VLER/FEL Romania ales la FEL- 100
După o selecție extrem de severă la nivelul Consiliului
Mondial al Energiei, dl. Andrei Covatariu, Vicepreședinte
FEL Romania pentru Cooperare Internațională, a fost admis
în Programul în FEL-100 (Future Energy Leaders 100),
program aflat sub egida World Energy Council. Andrei se
alătură lui Claudiu Butacu, Vicepreședinte FEL Romania
pentru Parteneriate, selectat în anul 2016.

→ 4 septembrie: parteneriat VLER/FEL Romania și
viitorii lideri energeticieni din Ghana
În ziua de 4 septembrie 2017, FEL România și FEL Ghana au agreat un parteneriat
comun de colaborare. Pornind de la valorile comune ale celor două organizații,
parteneriatul își propune să promoveze colaborarea dintre membri pe diferite
subiecte, precum accesul la energie, digitalizare sau scenarii energetice.
Acest parteneriat reprezintă cea de-a treia colaborare importantă a FEL România cu
Programele Future Energy Leaders din străinatate, dupa ce în prima parte a acestui
an a dezvolat o platformă de discuții pentru regiunea Central-Est Europeană
împreună cu asociațiile corespondente din Ungaria și Bulgaria.

Comunicare VLER/FEL Romania
Și în anul 2017, Programul VLER/FEL Romania a realizat o serie de activități de
comunicare pentru o cît mai bună informare a celor interesați și a opiniei publice a
specificului programului și pentru mediatizarea propriilor realizări. Printre acestea
se află:
► Finalizarea procesului de rebranding al logoului și siglei Porgramului FEL
România, aliniat cerințelor Consiliului Mondial al Energiei
► Realizarea și actualizarea permanentă a paginii de Facebook FEL România, cu
cele mai recente știri și informații la nivel de CME și FEL-100
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► Editarea lunară și transmiterea on-line a Newsletter-ul Tendințe și tehnologii/
Trends & Technology Newsletter, care reprezintă o prezentare pe scurt a celor mai
noi tendințe și dezvoltari in industria energetică la nivel global.
► Publicarea de articole în Mesagerul energetic, buletinul lunar editat de către CNRCME

Participanții FEL -100 la Adunarea Executivă a CME de la Luisabona

102

Raport Anual CNR-CME 2017

Participarea membrilor CNR-CME la evenimente
organizate de Consiliul Mondial al Energiei și de alte
organisme internaționale în anul 2017
→ Întalnirea membrilor Comitetului de Programe și ai Comitetului de
Studii CME
Perioada: 15-16 mai 2017
Locul : Londra
Delegația română: dl Gheorghe Bălan, director general Executiv CNR – CME.

→ Teleconferințe între secretarii generali ai Comitetelor Membre ale
CME
Perioada : 14 iunie 2017 și 27 septembrie 2017
Particpant: dl Călin Vilt, Consilier CNR-CME
Tema: Discuții privitoare la activitatile desfășurate în cadrul comitetelor membre ale
Consiliului Mondial al Energiei și împărtășirea experiențelor proprii.

→ Conferința: „Sistemele electromecanice si energetice - SIELMEN
2017”
Perioada: 12 – 13 octombrie 2017
Locul: Chișinau, Institutul de Energetica al Academiei de Stiinte a Moldovei
Membrii delegației române: Gheorghe Balan și Stefan Gheorghe-directori generali
executiv ai CNR – CME, Nicolae Golovanov, Victor Vernescu, Laurențiu Goia-consilieri
CNR – CME, Gabriela Sava, Membru VLER/FEL România, Dragoș Florescu, director
tehnic FORMENERG

→ Adunarea Executivă a Consiliului Mondial al Energiei
Perioada : 15 – 19.10.2017
Locul : Lisabona - Portugalia.
Delegația română participantă: Iulian Iancu, Presedinte CNR – CME, Gheorghe
Bălan și Ștefan Gheorghe, directori generali executivi CNR – CME, Claudiu Butacu,
Andrei Covatariu și Emil Macovei, membri în comitetul de conducere VLER
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Publicații CNR-CME
Publicații editate de CNR-CME în anul 2017
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 2017 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.

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
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→ Seniorii Energiei:rubrică de interviuri realizate sub forma unor dialoguri de suflet
cu personalitățile care reprezintă elita energeticii românești;
→ Noi suntem viitorul energeticii românești: rubrica dedicată membrilor VLER
cuprinde articole, studii, proiecte realizate de tinerii energeticieni, membri VLER;
→ Opinii: fiecare membru CNR-CME își poate exprima opiniile privind domenii de
interes din sectorul energiei și mediului.
În anul 2016 Mesagerul Energetic a publicat peste 600 de articole care au abordat
cele mai actuale subiecte din domeniul energiei și mediului din ţară şi din lume,
editoriale ale reprezentanţilor de marcă din cadrul Consiliului Mondial al Energiei,
studii şi proiecte, sinteze ale evenimentelor naționale și cu participare internațională
organizate de CME şi CNR-CME, precum şi interviuri cu personalităţi de elită din
sectorul energie din România. Coordonatorul Mesagerului Energetic este dr.ing.
Gheorghe Bălan, redactor este drd. Luminița Durău, responsabil layout este ing.
Silvia Prundianu, iar responsabilitatea fiecărui număr în parte revine câte unuia dintre
consilierii CNR-CME.

EMERG – Energie, Mediu, Eficienţă, Resurse, Globalizare
EMERG-serie nouă reprezintă continuarea publicațiilor anterioare EMERG (Energie,
Economie, Recuperare, Gospodărire) editată de Editura Tehnică între 1986-1987 și
MERG (Mediu, Economie, Resurse, Globalizare, editată de Editura AGIR între 2005
– 2013).
EMERG-serie nouă, editată
în comun de către CNR-CME şi
AGIR (Asociația generală a
Inginerilor
din
România),
constituie o platfomă ideală
de comunicare a celor mai
interesante
și
actuale
problematici și provocări și un
excelent mijloc de diseminare
a ideilor valoroase cuprinse în
articole de mare anvergură
tehnică și științifică scrise de
specialiști
români
de
notorietate.
Coordonatorii lucrării sunt domnii Gheorghe Bălan, director general executiv CNRCME 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.
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Evenimentele CNR-CME propuse pentru anul 2018

→ 1 februarie, 2018

Adunarea Generală a membrilor Asociației CNR-CME

→ 22 februarie, 2018

Conferința „Reducerea impactului sistemelor
energetice asupra mediului înconjurător”

→ 22 martie, 2018

Conferința „Calitatea serviciului de alimentare și
creșterea ponderii surselor regenerabile de energie”

→ Mai, 2018

WEC Standing Committees Meetings & Workshops,
Londra

→ 10-14 iunie, 2018

Forumul Regional de Energie FOREN 2018, ediția a 15-a

→ 30 august, 2018

Conferința „Trilema energirei și dezvoltarea producerii
distribuite a energiei în România”

→ 11-12 septembrie, 2018

Conferința „Dezvoltarea industriei energetice pe baza
conceptului de Smart Grid și Smart Cities”

→ 27 septembrie, 2018 Conferința „Cresterea securității în exploatare a
centralelor nuclearoelectrice”
→ 4 octombrie, 2018

Conferinţa „Impactul modificărilor legislaţiei naţionale
asupra sectorului energetic

→ 8-11 octombrie, 2018 Adunarea Executivă a Consiliului Mondial al
Energiei-Milano, Italia
→ 18 octombrie, 2018:

Conferința „Drumul spre reziliență. Gestionarea
riscurilor emergente”

→ 8 noiembrie, 2018 :

Conferinţa aniversară „CNR-CME la 100 de ani de la
Marea Unire a României”

→ 13 decembrie, 2018:

Conferința „European Oil& Gas Black Sea and
Mediteranean Conference”.
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Activități la care CNR-CME va colabora în 2018

→ Participarea la evenimentele organizate de Consiliul Mondial al Energiei și de alte
Comitete Membre Naționale ale CME.
→ Participarea la evenimente organizate în parteneriat sau colaborare cu alte ONGuri din domeniul energie-mediu.
→ Participarea la evenimente organizate de alte entități cu care CNR-CME are
acorduri de parteneriat.
→ CNR-CME a sprijinit inițiativa Comisiei de Energie Regenerabilă a Secției de Științe
Tehnice din cadrul Academiei Române privind acordarea următoarelor premii:
▪ Premiul „Mircea Dimitrie Cazacu” pentru cea mai bună teză de doctorat în
domeniul surselor regenerabile de energie
▪ Premiul „Candida Oancea” pentru un tânăr cercetător cu rezultate deosebite
în dmeniul utilizării surselor regenerabile de energie.
In acest scop Asociația CNR-CME a colaborat la elaborarea Regulamentului de
desfășurare a concursurilor, a diseminat informațiile aferente, a identificat sursele de
finanțare și va asigura decernarea premiilor cu ocazia Adunării Generale a CNR-CME
din 1 februarie 2018 (categoria I) și,respectiv, în luna iunie 2018, cu ocazia FOREN
2018 (categoria a II-a).
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Organizarea FOREN 2018

FOREN 2018 - Forumul Regional al Energiei pentru Europa Centrala
si de Est - ediția a 14-a, cu tema: ” Central and Eastern Europe in the
New Era of Energy Transition: Challenges, Investment Opportunity
and Technological Innovations”, organizat de Asociația CNR-CME, se
va desfășura între 10 – 14 iunie 2018 la Vox Maris Grand Resort din
Costinesti.
Eveniment de referință pentru CNR-CME și cel mai mai important eveniment regional
din Programul de Lucru pentru Europa Centrală şi de Est al Consiliului Mondial al
Energiei în anul 2018, FOREN 2018 se adresează comunitatii specialiștilor din
sectoarele energie electrică, petrol, gaze, cărbune și domeniilor conexe.
Ne va face mare plăcere și vom fi onorați să întâlnim și să reîntâlnim cu această
ocazie colaboratorii, partenerii și prietenii noștri și îi așteptăm pe toți cu drag.

Foto: Imagini de la Sesiunea de Deschidere a FOREN 2016
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Mulțumim tuturor membrilor noștri colectivi: companii de stat și
private, agenții guvernamentale, instituții academice, institute de
cercetare-proiectare, asociații profesionale.
De asemenea, transmitem întreaga noastră gratitudine
membrilor noștri individuali, partenerilor și colaboratorilor
noștri, experților de renume din industria energetică a României
pentru contribuția deosebită la activitățile noastre.

Asociația CNR-CME
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