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PREAMBUL 

Forumul Regional al Energiei din Europa Centrală și de Est – 
FOREN 2016, cu tema „Energie sigură și sustenabilă pentru regiune, 
a fost organizat, conform tradiției, de către Comitetului Național 
Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), sub auspiciile 
Consiliului Mondial al Energiei – London Office. 

Evenimentul a avut loc în perioada 12–16 iunie 2016 și s-a 
desfășurat la Vox Maris Grand Resort din Costinești – România. 

 
FOREN 2016 reprezintă cea de a 13-a ediție a Forumurilor FOREN, 

organizate de către CNR-CME o dată la doi ani, cu începere din anul 1992.  
Cei peste 750 membri ai comunităţii energetice, dintre care  

30 personalităţi ştiinţifice din străinătate, au dezbătut aspecte privind 
asigurarea necesităţilor energetice, petrol, gaze, cărbune, nuclear, surse 
regenerabile, cu limitarea amprentei de carbon, astfel încât să se asigure 
dezvoltarea sustenabilă a sectorului energetic, dar şi a întregii economii. 

Participarea la FOREN 2016 a ministrului energiei, a secretarilor  
de stat din domeniul energiei şi din ministerul învăţământului, a 
conducătorilor principalelor instituţii cu răspunderi în domeniul energetic, 
a specialiştilor din mediul universitar și industrial, a specialiştilor ASTR, ai 
Academiei Române, precum şi a reprezentanţilor Consiliului Mondial al 
Energiei a imprimat dezbaterilor în plen şi în secţiuni un caracter de 
responsabilitate profundă pentru viitorul acestui sector, cu importanţă 
deosebită pentru dezvoltarea economică a ţării. 

Dezbaterile de la FOREN 2016 s-au desfăşurat în cadrul a 11 
Evenimente Importante la nivel de Forum, a cinci sesiuni ştiinţifice 
şi 16 Mese Rotunde la nivel de corporaţii. Aspectele analizate s-au  
axat în special pe probleme privind accesibilitatea la energia modernă, 
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disponibilitatea energiei şi efectele acestui sector asupra mediului ambiant. 
A fost pus în evidenţă faptul că România are un statut privilegiat în zonă, 
având un mix energetic variat care, dacă va fi raţional utilizat, va permite 
alimentarea sigură şi sustenabilă a României pe termen mediu (până în 
anul 2035). Utilizarea inteligentă a surselor regenerabile de energie, a 
grupurilor nucleare, a soluţiilor pentru limitarea poluării mediului ambiant 
de către centralele electrice, dezvoltarea de procedee inteligente pentru 
arderea combustibililor fosili pot asigura ca România să îndeplinească 
integral cerinţele UE privind limitarea amprentei de carbon la valori sub 
450 ppm. 

De o deosebită atenţie s-a bucurat delegaţia de specialişti din 
Republica Moldova care au dezbătut împreună cu specialiştii români 
problemele legate de interconectarea energetică cu România şi paşii care ar 
trebuie parcurşi pentru interconectarea cu sistemul de energie din Europa. 

Un aport important la cunoaşterea stadiului actual tehnic şi ştiinţific 
al firmelor care activează în domeniul energiei l-a avut Expoziția FOREN 
2016 la care au participat cu exponate și produse 27 firme din ţară şi din 
străinătate. 

Toate evenimentele din cadrul Forumului s-au încheiat cu câte un 
pachet de concluzii, recomandări şi măsuri care vor fi transmise organelor 
competente pentru a pune în evidenţă problemele actuale din sectorul 
energetic şi pentru a contribui la elaborarea Strategiei Energetice a 
României, aflată în curs de definitivare. 

În cadrul sesiunilor speciale, organizate şi moderate de CNR-CME, au  
fost abordate cele mai importante teme care stau, în prezent, în faţa 
comunităţii energeticienilor: 
 Politici europene de promovare a dezvoltării sustenabile a energiei 

(sesiunea KA1); 
 Soluţii inteligente pentru alimentarea cu energie a oraşelor 

inteligente. Obiectiv principal: Utilizatorul (sesiunea RTF1); 
 Resurse umane pentru sistemele energetice (sesiunea WF1); 
 Uniunea Energetică a Europei Centrale şi de Est pentru integrarea 

regională şi securitatea în alimentarea cu energie (Ziua Regională 
a Energiei); 

 Opţiuni pentru mix-ul de combustibil în regiune, pe baza analizei de 
costuri pe întregul ciclu de viaţă (sesiunea RTF2); 

 Eficienţă energetică, conservarea energiei. Transformarea poten-
ţialului în realitate (sesiunea WF2); 
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 Trilema energiei şi securitatea energetică (sesiunea Trilema 
Energiei); 

 Evoluţii în transportul energiei (ţiţei şi gaze naturale). Colaborarea 
la nivel de regiune (sesiunea RTF3); 

 Cercetare în domeniul energetic. Finanţare pentru dezvoltarea 
sustenabilă a sectorului energetic (sesiunea WF3); 

 Reglementări privind concurenţa şi comercializarea pe Piaţa internă 
UE. Impactul preţurilor volatile ale energiei (sesiunea KA2); 

 Managementul, controlul şi monitorizarea calităţii energiei electrice. 
Aspecte privind echipamente şi servicii aferente (sesiunea RTF4). 

 
De asemenea, în cadrul Sesiunilor Științifice (DS) ale FOREN 2016 au 

fost prezentate importante contribuţii ale participanţilor la rezolvarea 
unor importante probleme ale sistemelor de energie şi aspecte privind 
dezvoltarea acestora: 
 Politici şi obiective naţionale pentru integrarea în politica UE în 

domeniile energie şi mediu (sesiune ştiinţifică DS1, organizată cu 
sprijinul ISPE);  

 Pieţe de energie. Operarea pe piaţă comparativ cu planificare. Rolul 
operatorilor de sistem şi de distribuţie pe piaţa de energie. Raport 
stabilitate-preţ (sesiune ştiinţifică DS 2, organizată cu sprijinul 
CEZ România); 

 Eficienţa energetică. Conservarea energiei. Noi probleme şi tendinţe 
(sesiune ştiinţifică DS 3, organizată cu sprijinul ICPE); 

 Petrol, gaze naturale – convenţionale şi neconvenţionale (sesiune 
ştiinţifică DS 4A, organizată cu sprijinul ROMGAZ);  

 Energia nucleară (sesiune ştiinţifică DS 4B, organizată cu sprijinul 
RATEN). 

 
În cadrul Meselor Rotunde corporative, organizate de importante 

unităţi din domeniul energiei au fost analizate principalele provocări care 
stau în faţă acestora pentru asigurarea dezvoltării sustenabile a sectorului 
energie. De un deosebit interes s-au bucurat Masa Rotundă organizată de 
membrii Programului VLER, din cadrul CNR-CME, unde s-au dezbătut 
aspecte legate de viziunea și contribuţia tinerilor la edificarea viitorului 
sectorului energie şi Masa Rotundă organizată de Universitatea 
Tehnică a Moldovei în care au fost dezbătute pe larg problemele legate de 
interconectarea sistemului energetic al Republicii Moldova cu sistemul 
energetic al României. 
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Mesaje principale au fost transmise participanților FOREN 2016 
privind:  
 Asigurarea energiei necesară unei dezvoltări sustenabile a economiei; 
 Creşterea nivelului energiei utilizate decuplată de nivelul emisiilor 

de carbon care însoţesc aceste procese pentru realizarea obiectivelor 
UE privind decarbonarea proceselor din industrie; 

 Dezvoltarea surselor regenerabile de energie şi asigurarea condiţii-
lor pentru utilizarea eficientă a acestora în mix-ul energetic în 
vederea realizării obiectivelor de reducere a poluării mediului 
ambiant; 

 Creşterea eficienţei energetice în condițiile în care România are un 
potenţial important privind economisirea de energie care trebuie 
valorificat prin eforturile specialiştilor energeticieni; 

 Integrarea sistemului de energie din România cu sistemul european 
în vederea creşterii fiabilităţii şi a siguranţei în alimentarea cu 
energie a utilizatorilor; 

 Pregătirea specialiştilor şi cercetărilor energeticieni, cu accent pe 
studii privind noi surse de energie, noi sisteme de stocare a 
energiei, utilizarea inteligentă a acesteia, realizarea condiţiilor 
pentru securitate şi accesibilitate energetică; 

 Acordarea unei atenții speciale accesului la energia modernă a 
tuturor locuitorilor din România și din regiunea central-est 
europeană, şi în special a celor din mediul rural.  

 



SINTEZA  
EVENIMENTELOR IMPORTANTE 

 
 

Sesiunea de Deschidere FOREN 2016 
 

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

În cuvântul său introductiv, dl. Iulian Iancu, moderatorul Sesiunii de 
Deschidere FOREN 2016, a subliniat importanţa acestui eveniment în 
etapa actuală în care sectorul energie trece prin schimbări profunde 
determinate în special de aspectele legate de asigurarea accesibilităţii  
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şi disponibilităţii energiei, precum şi de problemele legate de limitarea 
amprentei de carbon a sistemelor de energie asupra mediului ambiant. 

În perioada de doi ani care au trecut de la ultimul eveniment FOREN 
au avut loc modificări importante în concepţia generală privind dezvoltarea 
sectorului energie şi au fost depăşite mituri care au stat la baza unor 
previziuni anterioare: 

− vârful de consum de energie preconizat pentru în anul 2016 nu a fost 
realist; preţul barilului de petrol a avut variaţii importante şi s-a accentuat 
concepţia că sursele regenerabile vor avea un rol din ce în ce mai important 
în acoperirea cererii de energiei; 

− epuizarea rezervelor de gaze naturale nu mai este de actualitate; 
apariţia gazelor din şisturi gazeifere a făcut ca necesarul de gaze să fie 
acoperit pentru următorii 250 ani; 

− dispariţia centralelor nucleare nu mai este o prioritate; astăzi sunt în 
funcţiune peste 150 centrale nucleare şi este de aşteptat apariţia centra-
lelor pe bază de fuziune nucleară. 

Specialiştii din domeniul energie sunt hotă-
râţi să-şi asume noile provocări şi să abordeze cu 
curaj provocările care vor trebuie depăşite în 
următorii ani.  

Dl. Victor Grigorescu, în intervenţia dom-
niei sale, a subliniat că România are unul dintre 
cele mai importante sisteme energetice din 
Europa, dar care trebuie să fie revigorat, îmbu-
nătăţit şi transformat. România este un contri-
buitor important şi un factor de securitate 

energetică în regiune. Dezvoltarea pieţei de gaze implică şi finalizarea 
legăturii cu Bulgaria. Compania Hidroelectrica a avut un parcurs dificil,  
dar acum a intrat în rândul marilor companii cu o dezvoltare clară, cu 
posibilitatea modernizării centralelor hidroelectrice şi cu deschidere spre 
piaţa internaţională de servicii energetice. Dezvoltarea sectorului nuclear şi 
în general dezvoltarea sectorului energetic din România implică acordarea 
unei atenţii sporite sectorului de cercetare-dezvoltare care va trebui să 
asigure premisele unei strategii energetice viabile a viitorului. Astăzi 
România este într-o piaţă globalizată, ceea ce implică parteneriate puter-
nice cu toţi operatorii din sistem.  

Eforturile făcute de specialiştii energeticieni trebuie concentrate 
pentru realizarea unui sector puternic şi a obiectivului ca România să 
ajungă un important pilon de securitate energetică în Europa. 
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Dna. Elena Nekhaev a transmis din partea 
CME un cald mesaj de succes pentru lucrările 
CNR-CME la FOREN 2016 şi a subliniat faptul că 
în cadrul situaţiei energetice actuale, specialiştii 
au un rol important în asigurarea obiectivelor 
CME privind acceptabilitatea, disponibilitatea şi 
sustenabilitatea energiei, cu efecte minime asupra 
mediului ambiant. În acest sens, este necesar să  
fie luate în considerare toate formele actuale de 
resurse de energie şi utilizate astfel încât amprenta de carbon să fie minimă. 

În cadrul alocuţiunii sale, domnul academician Cristian Hera a 
subliniat faptul că energia este cheia dezvoltării şi a pus accentul pe necesi-
tatea de a limita perturbaţiile dezvoltării tehnologice şi utilizarea 
neraţională a resurselor asupra sistemului „om-natură” (nu poate fi gândită  
„o planetă plină, dar cu farfuriile goale”).  

Dl. Mihkel Harm, secretar general al CME 
Estonia, în intervenţia sa, a mulțumit CNR-CME 
pentru organizarea evenimentului şi şi-a exprimat 
convingerea că participanţii la Forum vor avea un 
rodnic schimb de experienţă pentru analiza şi 
rezolvarea problemelor complexe ale sistemului 
energetic actual, în scopul atingerii obiectivelor 
propuse de CME privind accesibilitatea, disponi-
bilitatea şi securitatea în alimentare cu energie. 
Desigur, problemele privind mediul ambiant 

trebuie să reprezinte o preocupare importantă a fiecărui specialist în domeniul 
energetic a subliniat vorbitorul.  

Întreaga comunitate a specialiştilor energeticieni are mari aşteptări de 
la acest important eveniment, a apreciat dna. Iuliana Andronache. Teme 
generoase abordate în cadrul acestei manifestări reprezintă un prilej minu-
nat pentru schimb de experienţă, pentru transferul bunelor practici, în 
toate sectoarele de activitate, de la producere la utilizare. Se aşteaptă un set 
de recomandări elaborate pe baza concluziilor 
lucrărilor conferinţelor din cadrul FOREN 2016.  

Dl. Niculae Havrileţ a arătat că ANRE a 
depus eforturi deosebite pentru asigurarea 
liberalizării sectorului energetic și asigurarea 
condiţiilor privind alimentarea în siguranţă a 
utilizatorilor. Se depun eforturi pentru asigu-
rarea predictibilității şi stabilității preţurilor pe 
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piaţă, precum și pentru a asigura transparenţa necesară investitorilor pe 
piaţa liberă care are o pondere din ce în ce mai mare.  

Preocupările Engie România pentru limitarea poluării mediului 
ambiant, prin promovarea surselor regenerabile de energie şi a celor cu 
amprentă redusă de carbon au fost prezentate de dl. Eric Stab, care a 
subliniat că în centrul atenţiei operatorilor din domeniul energie trebuie să 
stea utilizatorul, ceea ce reprezintă şi unul dintre obiectivele de bază ale 
companiei multinaţionale pe care o reprezintă. 

Din partea Agenţiei Naţionale pentru 
Resurse Minerale (ANRM), dl. Sorin Gal a urat 
succes manifestărilor din cadrul FOREN 2016 şi 
şi-a exprimat convingerea că în cadrul secţiilor 
tehnice vor fi analizate pe larg problemele legate 
de resursele energetice ale României şi utilizarea 
lor raţională pentru asigurarea necesarului de 
energie, în vederea dezvoltării sustenabile a 
României.  

Dl. Petru Lificiu a evidențiat necesitatea ca specialiştii să adopte 
măsurile necesare pentru limitarea efectelor schimbărilor climatice şi a 
apreciat eforturile CNR-CME pentru abordarea problemelor specifice 
stadiului actual de a dezvoltare a societăţii. Kazakhstanul, pe care îl 
reprezintă în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie, este o ţară cu 
importante resurse minerale şi energetice „este ţara care are toate elementele 
din tabelul lui Mendeleev”, după cum a specificat în intervenția sa. Are mare 
nevoie de specialişti pentru valorificarea bogăţiilor sale şi pentru adoptarea 

celor mai eficiente măsuri pentru limitarea 
poluării mediului ambiant.  

Dl. Octavian Lohan, membru al Directoratului 
Transelectrica, a subliniat faptul că Transelectrica 
este un operator bine interconectat în sistemul 
european, care asigură transferul de energie 
electrică în piaţa europeană. Deşi s-au efectuat 
numeroase modernizări, sunt în pregătire noi 
acţiuni de dezvoltare şi modernizare ale siste-
mului, astfel încât să se asigure premisele pentru 

funcţionarea optimă a sistemului electroenergetic. Se depun eforturi 
pentru realizarea obiectivului impus de UE privind nivelul de interconec-
tare cu sistemele vecine şi sunt în curs discuţii privind interconectarea cu 
Republica Moldova.  
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În intervenţia sa, dl. Corneliu Bodea s-a 
referit la problemele actuale ale energeticii 
mondiale şi la aspecte specifice al UE. A făcut, de 
asemenea, apel la toate organizaţiile de profil 
pentru a asigura o voce unică, mai puternică, astfel 
încât România să fie un membru important al 
comunităţii energetice mondiale și să se afirme ca 
un factor de stabilitate în Europa. 

În partea a doua a Sesiunii de Deschidere a 
FOREN 2016, participanţii au audiat un concert de 

muzică românească, prezentat de orchestra condusă de Daniel Jinga în 
care interpreta Ana Cebotari din Republica Moldova a încântat publicul 
cu minunate melodii din repertoriul autohton. 
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Sesiunea KA1 

Politici europene de promovare  
a dezvoltării sustenabile a energiei 

 
Evenimentul, moderat de prof. dr. ing. Virgil 

Muşatescu, consilier științific CNR-CME și de dl. 
Slav Slavov – fost coordonator pentru Europa al 
CME –, s-a desfășurat în ziua de 14 iunie 2016 și 
şi-a propus să faciliteze înțelegerea la nivelul 
regiunii și – în mod special, în cazul României –  
a politicilor europene în domeniul dezvoltării 
sustenabile a sectorului energetic. Întrucât stra-
tegia cadru a UE, bazată pe realizarea Uniunii 
Energetice Europene, promite o serie de avantaje pe termen mediu și lung, 
orizont 2035 cu viziune către 2050, realizatorii evenimentului au adresat 
participanților un număr de întrebări cheie cum ar fi:  
 Poate o Uniune Europeană a Energiei să asigure energie sigură, 

ecologică şi la preţuri accesibile pentru Europa? 
 Utilizarea inteligentă a energiei, combinată cu eforturi de comba-

tere a schimbărilor climatice, reprezintă într-adevăr un impuls 
pentru crearea de noi locuri de muncă și creștere economică, dar și 
o investiție în viitorul Europei? 

 O piaţă energetică pe deplin integrată reprezintă o garanţie în 
sensul furnizării sigure de energie şi la preţuri accesibile? 

 Realizarea de investiţii într-o infrastructură ce conectează mai 
multe ţări va fluidiza circuitul energetic, va îmbunătăţi securitatea 
energetică, va reduce dependenţa de importuri şi va pregăti reţelele 
pentru energie din surse regenerabile? 

 Rolul eficienţei energetice – este aceasta supraevaluată? Ce viitor au 
soluţiile inteligente?  

 Sunt utilizatorii finali luați în considerare în mod corespunzător? Dar 
utilizatorii vulnerabili, într-o economie în care energia este scumpă? 

 Este clar „Orizontul 2035” pentru sectorul energetic în România? 
 

Panelurile de experți care au încercat să răspundă acestor întrebări au 
fost formate din oameni cheie ai sectorului energetic: dl. Niculae Havrilet 
– președinte ANRE, dl. Dan Gheorghiu – președintele Consiliului de 
Administrație ISPE, dl. Cornel Bodea – director general ADREM Invest, 
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un reprezentant al Secretariatului de Schimbări Climatice al ONU, dl. Cornel 
Rotaru – director ANRE, dl. Florin Tobescu – director ANRE, dl. Cristian 
Pârvulescu – membru al Consiliului de Supraveghere Transelectrica,  
dna. Florentina Sora – expert ANRM, dl. Jyri Ylkanen –  Expert de 
Politici Energetice, Directoratul General de Energie, Comisia Europeană.  
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Intervențiile participanților la eveniment au constat din întrebări  
și comentarii legate de tematicile propuse, iar la final au fost extrase 
principalele concluzii și recomandări ale evenimentului pe care decidenții 
din regiune ar trebui să le aibă în vedere:  

 

Concluzii 
● Sectorul energetic european trăiește o schimbare profundă și rapidă 

legată de cerințele de sustenabilitate: creșterea ponderii surselor rege-
nerabile în mixtul de combustibil al continentului și al regiunii Europei 
Centrale și de Sud-Est, un proces accelerat de decarbonare și de schimbări 
tehnologice, iar pieţele de energie electrică și gaze vor trebui adaptate 
corespunzător. 

● Consumatorul de servicii energetice va avea un rol mai activ, va fi în 
centrul preocupărilor producătorilor și furnizorilor, va avea acces la rețele 
inteligente și va beneficia de produse care îi vor permite o utilizare 
superioară a energiei. 

● Dezvoltarea pieței interne integrate de 
energie va depinde de noile proiecte de 
interconectare a țărilor din regiune, de aici 
decurgând importanța sprijinirii Proiectelor 
de Interes Comun. 

● Prețul energiei rămâne un subiect de 
preocupare, mai ales în contextul creșterii 
ponderii surselor regenerabile, însă există și 
vești bune legate de dinamica favorabilă a 
costurilor de investiții a acestora a căror 
tendință de scădere este vizibilă. 

● Rămâne o preocupare pentru rețelele de transport și distribuție pene-
trarea accentuată a surselor meteo dependente, ceea ce impune măsuri 
suplimentare pentru creșterea rezilienței și adecvanței acestor rețele. 
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Recomandări 
● Trebuie avută în vedere problema utilizatorilor comerciali care sunt 

împinși la relocări ale companiilor spre alte zone geografice și din cauza 
costurilor mari cu factura de energie, respectiv, a utilizatorilor casnici,  
a căror vulnerabilitate are tendință de creștere chiar în țări cu putere 
economică ridicată.  

● Chiar dacă viitorul este schițat la nivel continental, elementele speci-
fice, diferite de la țară la țară, vor pune amprenta indigenă. Trebuie însă de 
reținut că modul de abordare național trebuie să se încadreze în cel global 
și să fie ușor adaptabil în această tranziție a sectorului. În situația României, 
noua strategie a sectorului va fi sigur un punct de reper, însă trebuie să ne 
așteptăm la schimbări rapide într-o lume într-o permanentă tranziție. 

Participanții la dezbaterile sesiunii au apreciat utilitatea discuțiilor și 
au considerat evenimentul ca fiind reușit. 

 
 
 

Sesiunea RTF1 
Soluţii inteligente pentru alimentarea  

cu energie a oraşelor inteligente.  
Obiectiv principal: Utilizatorul 

 
Moderată de dl. ing. Călin Vilt, consilier 

științific CNR-CME, Sesiunea RTF care a avut loc  
în ziua de 13 iunie 2016, a supus discuţiei 
participanţilor probleme determinate de cele mai 
recente evoluţii şi preocupări la Nivelul Uniunii 
Europene prin negocierea şi adoptarea în 30 mai 
2016 a Pactului de la Amsterdam cu noua Agenda 
Urbană a Uniunii. Noua agendă urbană a stabilit,  
la nivelul miniştrilor dezvoltării, un număr de  
12 capitole de acţiuni între care se menţionează: 
tranziţia digitala şi cea energetică, mobilitatea 

urbană, adaptarea la schimbările climatice, economia circulară precum şi 
alte domenii de activităţi. Prin adoptarea acestui document, ţările membre 
ale UE au un cadru coerent cu reguli, standarde şi instrumente financiare 
foarte clare prin care se va trece la implementarea conceptului în ţările 
membre.  
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În prima parte a evenimentului, dl. prof. dr. 
ing. Mircea Eremia a susţinut un tutorial cu tema 
„Sisteme electroenergetice performante care folosesc 
electronica de putere, de la Smart Grids & Supergrid  
la oraşe inteligente”. Prezentarea a fost o deosebit  
de amplă şi de documentată, cu o profundă analiză 
teoretică a acestui subiect. Aspectele privind clădi-
rile/oraşele inteligente au constituit o foarte bună 
bază de fundamentare a implementării proble-
maticii Pactului de la Amsterdam cu noua agendă 
urbană.  

În partea a doua a evenimentului dl. dr. ing. Stelian Matei, director 
ştiinţific în cadrul întreprinderii Electromagnetica, a avut o documentată 
prezentare privind „Sisteme de iluminat Solid State LED – Interacţiunea şi 
efectul acestora asupra performanţei reţelei”. Lucrarea a dezbătut un subiect 
extrem de important şi interesant, apărut în ultima perioadă ca urmare a 
schimbării sistemelor de iluminat de la cele tradiţionale la cele cu tehno-
logia LED. În cadrul prezentării s-a estimat că până în anul 2020 circa 80% 
dintre sistemele de iluminat vor fi sisteme cu LED, iar aceste sisteme vor 
duce la o reducere a necesarului de energie cu circa 50% până în anul 2030. 
Trecerea de la sistemele cu incandescenţă sau florescente (rezistive) la 
sisteme cu LED (care sunt sisteme neliniare) provoacă deja perturbaţii, cu 
modificări ale încărcării cu curenţi electrici, modificarea armonicelor în 
conductorul neutru şi altele. Toate aceste aspecte ridică noi provocări şi 
probleme operatorilor de reţea în perioada imediat următoare. Este 
deosebit de clar că sunt necesare programe de urmărire a comportării în 
timp a parametrilor reţelei, de măsurări, cercetări și analize atente ale 
comportamentului activelor reţelelor electrice. 

În lucrarea sa, „Programe şi soluţii de securitate cibernetică industrială a 
firmei Honeywell”, dl. Ciprian Covas a parcurs câteva dintre cele mai 
recente evenimente majore provocate din cauza unor deficienţe de cyber 
security, între acestea fiind menţionată oprirea unei oţelării în anul 2015 
în Germania (soldată cu pagube economice considerabile), avaria de sistem 
energetic din 23 decembrie 2015 din zona de vest a Ucrainei, cauzată de un 
atac cibernetic asupra sistemelor SCADA ale sistemului energetic ce a 
provocat avaria şi alte evenimente. Firma Honeywell deţine în Europa cinci 
centre de analiză pentru servicii de prevenire a unor evenimente 
cibernetice, unul dintre acestea fiind la Bucureşti. Toate aceste centre 
folosesc cele mai evoluate standarde de securitate cibernetică pentru toate 
ramurile industriale (petrol, gaze, rafinării, chimie, energie, tratarea apelor, 
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industria lemnului şi hârtiei, naval etc.). Compania a dezvoltat conceptul 
de “Cyber Security Profiling” – CSP care include analize de riscuri cu matrici 
de evenimente pe multiple niveluri, cu planuri de acţiune detaliate. 
Serviciile de Cyber Security analizează permanent toate posibilele riscuri 
interne cât şi externe de atacuri cibernetice asupra sistemelor informatice, 
prevenirea fiind activitatea de bază. 

Dl. Andrei Berechet, director Andrem Invest în intervenţia sa 
„SCADA 4.0, soluţii avansate de DSM şi managementul activelor” a făcut o 
trecere în revistă a evoluţiei sistemelor SCADA din reţelele de distribuţie cu 
soluţiile inovative de arhitecturi care asigură creşterea siguranţei şi a 
fiabilităţii funcționării reţelei, o protecţie mai bună a activelor, creşterea 
performanţelor şi a calităţii serviciului de distribuţie. 

Preocupările actuale pentru modernizarea reţelei de distribuţie şi 
principalele provocări cu care se confruntă societatea Electrica, atât în plan 
tehnic cât şi în domeniul resurselor umane, au fost prezentate în detaliu de 
dna. Carmen Stancu. 

 
 

Dl. Emil Constantinescu, reprezentant ENEL, s-a referit la preocu-
pările actuale de modernizare a reţelei de distribuţie. Prezentarea sa a 
urmărit o paralelă privind preocupările din Italia şi România privind 
modernizarea (digitalizarea) reţelei şi introducerea contorizării inteligente, 
precum şi a mecanismelor de piaţă de energie. Au fost subliniate beneficiile 
remarcabile apărute pentru clienţii finali prin implementarea tehnologiei 
digitale revoluţionare cu noi arhitecturi de reţele de contorizare. Platforma 
„Info Clienţi” a devenit operaţională fiind un nou instrument de dialog 
utilitate clienţi, începe să câştige teren şi să contribuie la îmbunătăţirea 
serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice. A fost trecută în 
revistă problematica infrastructurii de încărcare a autovehiculelor electrice 
şi de clădiri inteligente eficiente energetic, cu referire la realizările, în cifre 
şi date, prezentate la Expoziţia Milano 2015. 
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Aspectele privind preocupările actuale ale companiei Transelectrica 
privind dezvoltarea conceptului de Smart Grids şi colaborarea cu compa-
niile de distribuţie în funcţionarea în condiţii de siguranţă sporită a SEN au 
fost puse în evidenţă de dl. dr. ing. Gheorghe Indre. 

În cadrul ultimei intervenţii, dl. ing. Mihai Bălan, cercetător la ICSI 
Râmnicu Vâlcea și membru VLER-CNR-CME, a susţinut o scurtă prezen-
tare privitor la prima etapă a unui interesant studiu referitor la piaţa de 
echipamente de stocare din România. 

Lucrările prezentate precum şi discuţiile în cadrul evenimentului au 
pus în evidenţă preocupările actuale privind promovarea conceptului  
de oraşe şi reţele inteligente în România. Dezvoltarea acestui concept 
cunoaşte un ritm alert la nivelul Uniunii Europene prin recenta adoptare a 
Pactului de la Amsterdam cu noua agenda urbană.  

 
 

Sesiunea WF1 
Resurse umane pentru sistemele energetice 

 
Organizată în ziua de 13 iunie, 2016, lucrările sesiunii WF1, mode-

rate de cadre didactice de la Universitatea Politehnica din Bucureşti, au 
abordat probleme deosebit de importante pentru pregătirea noilor gene-
raţii de specialişti pentru sistemele de energie ale secolului XXI.  

Au fost supuse discuţiei participanţilor teme de un deosebit interes 
privitor la orientarea şcolii conform necesităţilor de dezvoltare ale 
sistemelor actuale de energie, printre care: ● situaţia forţei de muncă în 
sistemul energetic românesc; ● impactul evoluţiilor tehnologiei asupra 
pregătirii și asigurării forţei de muncă; ● sistemul de 
pregătire şi de formare a cadrelor de nivel profe-
sional, mediu şi superior, din industria de petrol şi 
gaze; ● pregătirea continuă a specialiştilor; ● rolul 
întreprinderilor beneficiare; ● finanţarea universi-
tăților pentru dotarea laboratoarelor; ● învăţământul 
postuniversitar – colaborarea dintre universităţi şi 
industrie.  

Dl. profesor Mihai Minescu, prorectorul 
Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti, a făcut o 
amplă trecere în revistă a posibilităţilor şi a mijloacelor necesare pregătirii 
viitorilor specialişti pentru cercetare, proiectare, explorare şi exploatare a 
zăcămintelor de petrol şi gaze. Facultăţile din cadrul Universităţii asigură 
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specialişti în toate domeniile necesare asigurării cu resurse fosile a 
economiei naţionale: mecanică, electromecanică, electronică şi telecomu-
nicaţii, automatică şi informatică, management. În cadrul şcolii doctorale şi 
a cursurilor postuniversitare se asigură pregătirea unor specialişti de înalt 
nivel pentru domeniul de petrol şi gaze. Dotarea modernă a laboratoarelor, 
largul acces la pregătirea în cadrul unor cunoscute centre de învăţământ şi 
cercetare din Europa, un corp profesoral de înaltă ţinută asigură condiţiile 
necesare pregătirii unor specialişti care vor asigura dezvoltarea cu succes a 
domeniului. 

Informaţii deosebit de utile privind pregătirea viitorilor specialişti 
pentru economia naţională au fost prezentate de dl. profesor Nicolae 
Postăvaru, director al Autorităţii Naţionale pentru Calificări. O amplă 
analiză teoretică privind sistemul de formare a educaţiei şi culturii 
individului a fost pusă în legătură directă cu piaţa muncii şi instituţiile de 
educaţie şi formare. O atenţie deosebită a fost acordată calităţii procesului 
de pregătire, a formării profesionale continue, dar şi a evaluării rezultatelor 
învăţării. 

Etapele principale ale procesului de pregătire continuă cuprind: 
– iniţierea, în care sunt dobândite primele competenţe specifice unei 

calificări; 
– specializarea, cu obţinerea de competenţe fundamentale în aria 

ocupaţională; 
– perfecţionarea, care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoş-

tinţelor şi competențelor profesionale. 
Formarea continuă asigură şi mobilitatea pe piaţa muncii, ca o cerinţă 

importantă a dezvoltării actuale a ştiinţei şi tehnicii precum şi a pieţei 
combustibililor fosili. 

În intervenția sa, dl. profesor Petru Ruşeţ, șeful diviziei Management 
al Energiei, Siemens România, a subliniat necesitatea unei pregătiri siste-
matice şi continue a personalului din sistemul energetic. Succesul unei 
companii îl constituie aşezarea persoanelor potrivite în posturi potrivite, iar 
pentru aceasta este necesar un management corect şi transparent pentru 
selectarea personalului şi urmărirea performanţelor acestuia.  

Problemele legate de pregătirea specialiştilor în domeniul petrolului în 
Statele Unite ale Americii, în Europa şi în România, în condiţiile actuale ale 
pieţei, au fost abordate pe larg de către dl. profesor Cătălin Teodoriu de 
la Universitatea Oklahoma – USA. Dezvoltarea puternică a tehnicilor şi a 
tehnologiilor utilizate în industria petrolieră a făcut necesară creşterea 
numărului de specialişti în domeniu şi modificarea substanţială a curriculei 
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din sistemul de pregătire. Comparaţia 
sistemelor de pregătire a pus în evidenţă 
preocupările comune pentru moderni-
zare în principalele centre de învăţământ 
din lume, dar şi unele diferenţe care ar 
trebui analizate pentru a creşte eficienţa 
procesului de pregătire.  

Experienţa didactică şi ştiinţifică  
a dlui. profesor Cătălin Teodoriu i-a 
permis să ofere o serie de propuneri pentru îmbunătăţirea sistemului de 
pregătire a specialiştilor în domeniul petrolului, în condiţiile actuale a 
resurselor, a internaţionalizării domeniului, dar şi a situaţiei pieţei de 
combustibili fosili. În principal, viitorii specialişti trebuie să aibă o 
pregătire fundamentală aprofundată, specializări pe principalele procese 
din industrie, mobilitate pentru a acţiona pe o piaţă de natură globală.  
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Dl. Florin Tătaru, directorul diviziei 
de Organizare şi Resurse Umane din cadrul 
Enel România, după o largă prezentare  
a situaţiei forţelor de muncă pe plan 
mondial şi a problemelor actuale specifice 
sectorului energie, a subliniat faptul că 
noile domenii: măsurarea „inteligentă”, 
telecontrolul, staţii de încărcare pentru 
automobile electrice, reţele „inteligente”, 
instrumente „inteligente”, necesită specia-

lişti cu o pregătire specifică, specialişti „inteligenţi” care să asigure 
funcţionarea „inteligentă” a sistemului. Apare necesară o transformare, o 
reconversie a personalului actual pentru a acoperi noile locuri de muncă şi 
pregătirea noilor generaţii pentru cerinţe noi.  

Materialele prezentate precum şi amplele intervenţii ale participan-
ţilor au evidențiat necesitatea ca sistemul actual de pregătire a specialiş-
tilor să ţină pasul cu dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii, să aibă în vedere faptul 
că industria energiei are caracter global, iar specialiştii trebuie să lucreze pe 
o piaţă internaţionalizată în care mobilitatea este specifică stadiului actual 
al economiei mondiale.  

 
 

Ziua Regională a Energiei:  
Uniunea Energetică a Europei Centrale şi de Est pentru  

integrare regională şi securitatea în alimentarea cu energie 
 
În cadrul sesiunii „Ziua Regională a Energiei”, organizată în data de  

14 iunie 2016 de CNR-CME şi compania Romelectro, în parteneriat cu 
Ministerul Energiei, au fost dezbătute cele mai actuale tendințe din 
energetica regională, europeană, mondială.  

Moderat de dl. ing. Anton Vlădescu, consilier științific CNR-CME, 
evenimentul a analizat cele mai actuale tendințe din energetica regională, 
europeană, mondială. La eveniment au adresat alocuțiuni dl. Einari Kisel, 
director pentru Europa al Consiliului Mondial al Energiei (CME), dna. 
Corina Popescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, dl. Rodin Traicu, 
membru al Comisiei de Industrii din Camera Deputaţilor, dl. Viorel Gafiţa, 
preşedinte Romelectro, dl. Mihkel Harm, secretar general al CME Estonia, 
dl. Octavian Lohan, membru în Directoratul Transelectrica, dl. Ovidiu 
Apostol, director dezvoltare Romelectro, precum și alți reprezentanţi ai 
unor companii de stat şi private din sectorul energetic.  
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Principalele teme abordate au fost:  
– Politici naţionale şi regionale pentru satisfacerea necesarului de 

energie; 
– Politici naţionale şi regionale privind dezvoltarea infrastructurilor 

de transport pentru energie şi interconectivitatea lor;  
– Dezvoltarea structurilor energetice naţionale şi regionale pentru 

asigurarea securităţii în alimentarea cu energie; 
– Politici privind diversificarea resurselor energetice; 
– Politici la nivel naţional şi regional privind energia nucleară, cărbune, 

gaz, surse regenerabile;  
– Politici privind protecţia mediului ambiant; 
– 2016 Energy Issue Monitor – a Climate of Innovation responding to 

the commodity price Storm; 
– The European South South East Region.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ca urmare a amplelor dezbateri din cadrul evenimentului au fost 

reţinute următoarele concluzii și recomandări: 
 
Concluzii 
 Principalul obiectiv al politicii energetice al UE îl reprezintă 

Uniunea Energetică Europeană, care, în prima fază, are în vedere realizarea 
unor uniuni regionale care ulterior vor fuziona. Realizarea acestui obiectiv 
impune un nou model de piață „market design”, având în vedere noile 
provocări geopolitice și țintele stabilite de UE și COOP 21, comparativ cu 
anul 1990, respectiv: 
 orizont 2030  – reducerea cu 40% a GHG; 

– creșterea cu 27% a RER; 
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  – creșterea cu 27% a eficienței energetice; 
 – creșterea cu 15% a capacităților de interconectare a 

sistemelor energetice; 
 orizont 2050 – reducerea cu 80–95% a GHG; 
 singura voce în negocierile cu partenerii pe plan internațional; 
 proiecte comune de infrastructură energetică. 
 Integrarea în Uniunea Energetică Europeană/Regională impune 

dezvoltarea infrastructurii, proiecte comune, interconectarea sistemelor de 
energie, ceea ce necesită un volum foarte mare de investiții; 
 Asigurarea acestor investiții cere din partea UE o noua abordare a 

reglementarilor în domeniu; 
 Acest nou model de piață europeană a energiei trebuie să se bazeze 

pe inovare și cercetare, principalele direcții fiind market design și 
tehnologiile (stocarea energiei electrice și în transport); 
 UE este dependentă în proporție de peste 50% de importurile de 

energie, în special de gaze naturale. Este necesar ca, la nivel internațional, 
aceste probleme să se trateze cu o singură voce în interesul întregii UE; 
  Este necesar să se acorde o mare atenție coridorului sudic de 

transport a gazelor naturale din regiunea Mării Caspice. Pentru România 
prezintă un interes deosebit proiectul BRUA. 

 

 
 

Recomandări 
 România trebuie să formuleze o Strategie Energetică încadrată la 

nivel european, având în vedere țintele în domeniu ale UE și COOP 21; 
 România trebuie să-și întărească poziția (vocea) în discuțiile la nivel 

UE privind modelul de piață europeană a energiei – trebuie să gândească în 
avans și să tragă învățăminte din trecut; 
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 Strategia Energetică a României, care se află în curs de elaborare, 
trebuie să urmărească: 

 asigurarea securității și siguranței energetice prin dezvoltarea; 
infrastructurii de transport transfrontaliere; 

 dezvoltarea de proiecte comune de inovare-cercetare; 

 creșterea eficienței energetice; 

 corelarea cu țintele UE și COOP21 în domeniu. 

 Noua Strategie Energetică a României trebuie, de asemenea, să 
formuleze politici clare pentru: 

 diversificarea resurselor energetice în mix-ul energetic; 

 utilizarea crescândă a RER în condiții de siguranță și eficiență; 

 creșterea eficienței energetice în special în sectorul rezidențial, 
sector al cărui consum de energie depășește consumul sectorului 
rezidențial; 

 utilizarea energiei nucleare și a gazelor naturale din Marea Neagră; 

 reducerea emisiilor de gaze de seră și protecția mediului. 

 Deciziile de politică energetică trebuie să fie fundamentate pe 
modelări și studii de impact aprofundate; 

 Continentul African are un potențial deosebit de ridicat pentru 
investiții în infrastructura energetică. România ar trebui să se implice mai 
mult pentru realizarea de proiecte în această zonă.  
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Sesiunea RTF2 

Opţiuni pentru mix-ul de combustibil în regiune,  
pe baza analizei de costuri pe întregul ciclu de viaţă 

 
Lucrările Sesiunii RTF2 din ziua de 14 iunie 

2016 au fost deschise de dna. Corina Georgeta 
Popescu, secretar de stat în Ministerul Energiei 
care, în alocuțiunea sa, a subliniat importanţa temei 
acestei Sesiuni și necesitatea utilizării, în actuala 
etapă, a tuturor formelor de energie de care dispun 
România și întreaga regiune în vederea creşterii 
securității în alimentarea cu energie.  

În continuare, dl. Sorin Gal, director general 
la Agenția Naționala pentru Resurse Minerale,  
în lucrarea sa „Marea Neagră – prezent şi viitor” a 

arătat că ANRM are ca principal rol să asigure 
exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu 
principiul interesului naţional. Dezvoltarea suste-
nabilă a sectoarelor minier şi petrolier nu se poate 
realiza în lipsa armonizării acestui principiu cu  
cel al ocrotirii dreptului la proprietate privată. 
Prezentând stadiul actual și perspectivele lucră-
rilor de explorare pentru hidrocarburi, desfășurate 
în Marea Neagră, a subliniat necesitatea dezvol-
tării producției de gaz natural din această zonă  
şi reevaluarea potenţialului petroligen onshore în 
vederea stopării declinului producţiei autohtone de hidrocarburi, acoperirii 
necesarului intern de gaz natural şi asigurarea unor cantităţi pentru 
export. Descoperirile făcute în ultimii ani, prezenţa în Marea Neagră a 
unor companii străine de top, precum şi intenţia în investiţii viitoare de 
peste 10 mld de dolari ne dau speranţa că România poate deveni un 
operator principalul în asigurarea securităţii energetice în Europa Centrala 
şi de Est. 

Dl. Ovidiu Bălăcescu membru al Directoratului Complexul Energetic 
Oltenia, a prezentat rolul deosebit al lignitului şi al Complexului Energetic 
Oltenia în producția națională de energie electrică, subliniind faptul că 
acesta poate asigura 30% din cererea de energie electrică din SEN, având 
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12 grupuri energetice cu o putere instalată de 3600 MW şi contribuind 
astfel la siguranța oferită utilizatorilor în alimentarea cu energie electrică, 
indiferent de factorii atmosferici. Deși Complexului Energetic Oltenia trece 
printr-o perioada dificilă, prin programele de reabilitare a grupurilor 
energetice se poate crește eficiența energetică și reduce impactul asupra 
mediului astfel încât producția de energie electrică pe bază de lignit să 
rămână o opțiune viabilă pe termen lung în mix-ul energetic naţional și 
regional. Proiectele de mediu implementate de CE Oltenia demonstrează că 
depoluarea este posibilă prin tehnologii şi nu prin închiderea produ-
cătorilor clasici, implicaţiile fiind multe: de la problematica socială, până 
la problematica stabilităţii sistemului electroenergetic. 

Moderatorul evenimentului, dl. Alexandru Pătruți, consilier știin-
țific CNR-CME, a prezentat pe larg structura resurselor de energie primară 
la nivel global, la nivel UE și la nivel național menționând că, deşi în ultimii 
ani nivelul energiei din surse regenerabile a crescut semnificativ, ponderea 
energiei din combustibili fosili continuă să depăşească 70% din energia 
utilizată în UE și se va men-
ține la 63% în anul 2035. La 
nivel global, ponderea ener-
giei din combustibili fosili 
depăşeşte în prezent 86%,  
iar în România ajunge practic 
la 77%.  

În continuare, dl. Zoltan 
Teuber, manager de vânzări 
în cadrul ERC Technik GmbH 
a prezentat tehnologia SNCR 
– Reducerea Selectivă Necata-
litică, o tehnologie avanta-
joasă pentru soluţionarea problemei emisiilor de NOx în instalaţiile ener-
getice. Au fost prezentate principiile tehnologiei, componența instalației 
SNCR precum și studii de caz (CET Govora, Electrocentrale Rovinari, 
Mátrai Erőmű Visonta/Ungaria) care demonstrează eficiența tehnologiei 
SNCR și încadrarea emisiilor de NOx ale instalaţiilor de ardere dotate cu 
aceasta tehnologie în limitele stabilite de Uniunea Europeană.  

În cadrul sesiunii de discuţii au avut substanţiale intervenţii dl. Ilias 
Papageorgiadis, președintele Asociației Române de Biomasă și Biogaz, 
dna. Alexandra Diala, Director Executive ARPEE (Romanian Association 
for the Promotion of Energy Efficiency) şi dl. deputat Parlamentul României.  
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Lucrările prezentate precum şi discuţiile privind utilizarea combusti-
bililor fosili au evidențiat următoarele concluzii: 

Pentru realizarea unui mix energetic echilibrat, capabil să îndepli-
nească standardele asumate pentru asigurarea securităţii în aprovizionare, 
a ţintelor de mediu şi a reducerii gradului de dependenţă de importuri, în 
actuala etapă sunt necesare dezvoltarea capacităţilor indigene și utilizarea 
tuturor tipurilor de surse de energie primară disponibile; 

Printr-o strategie energetică adecvată și valorificarea resurselor dispo-
nibile, România poate avea un rol determinant în asigurarea securităţii 
energetice în zona Europei Centrale şi de Est. 

 

 
 

 
 

Sesiunea WF2 
Eficienţă energetică, conservarea energiei. 

Transformarea potenţialului în realitate 
 
Sesiunea WF2 din ziua de 14 iunie 2016, a fost organizată de către 

CNR-CME, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – 
ANRE şi firma ENERGOBIT. Moderatorii sesiunii au fost domnii Emil 
Calotă, vicepreşedinte ANRE, şi Vasile Rugină, director ştiințific INCDE 
ICEMENERG şi consilier CNR-CME. 

În contextul ţintelor naţionale Europa 2020 asumate de România în 
cadrul Programului Naţional de Reformă (PNR) 2016, creşterea eficienţei 
energetice este una din cele trei priorităţi naţionale în domeniul 
energiei, iar ANRE şi CNR-CME promovează dialogul constructiv cu toţi 
factorii interesaţi în activitatea de reglementare şi diseminarea susţinută a 
noutăţilor legislative naţionale şi europene în domeniul eficienţei energetice. 
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În cadrul principiilor privind Uniunea Europeană a Energiei din cadrul 
Comunicării Comisiei Europene COM/2015/080, măsurile de eficien-
tizare a energiei utilizate, diseminate în mod susţinut către utiliza-
torii de energie, sunt elemente esenţiale în scăderea facturilor de 
energie, iar în acest fel, măsurile de creştere a eficienţei energetice 
vor sta la baza tuturor deciziilor viitoare în contextul Uniunii 
Europene a Energiei.  

Tematica de mare actualitate şi importanţă, a fost deosebit de 
apreciată de către participanții români și străini la eveniment. Un număr 
ridicat dintre aceştia au comunicat organizatorilor dorinţa de a prezenta 
lucrări sau au răspuns favorabil solicitărilor transmise în acest sens, 
privind aplicarea celor mai bune practici europene în domeniu, adaptate la 
specificul naţional, cât şi schimbul de informaţii în domeniul eficienţei 
energetice. 

În final, programul întocmit de organizatori pentru desfăşurarea WF2 
a cuprins următoarele lucrări: 

− Gabriele Brandl – Austrian Energy Agency (AEA): ISO 50001 Energy 
Management System on Municipal Level; 

− Corneliu Rotaru – ANRE-DEE: Doi ani de aplicare a legii nr. 121/ 2014; 
un nou PNAEE în 2017; 

− Shruti Athavale, Austrian Energy Agency (AEA): Achieving Energy 
Efficiency: Energy Management Systems in Municipalities; 

− Virgil Muşatescu – WEC-RNC, Cristian Podaşcă – ANRE, Ioana Opriş 
–UPB: Controversial aspects raised by the implementation of the bonus scheme 
for the promotion of electricity generated through high efficiency cogeneration;  

− Roland Hierzinger – Austrian Energy Agency (AEA): Smart Metering 
as an Enabling Technology – More than an Illusion?; 

− Jáchym Vohryzek – Honeywell Advanced Solutions CEE: Process 
Data and Advanced Control Systems for Industrial Energy Management and Real-
Time Energy Optimization; 

− Vasile Rugină – WEC/RNC, INCDE ICEMENERG: Considerations 
regarding energy efficiency indicators; 

− Daniela Marin, Alina Marchiş – EBRD Romania: EBRD Advice for 
Small Businesses; 

− Gerard Verdebout, Alexandra Diala – ARPEE: Obiective şi rezultate 
ARPEE pentru promovarea eficienţei energetice; 
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− Roxana Pătraşcu, Eduard Minciuc, Horia Necula – UPB: 
Oportunitatea serviciilor energetice pentru promovarea eficienţei energetice; 

− Denis Tumuruc – Agency for Energy Efficiency Moldova: Imple-
mentarea politicilor naţionale de eficienţă energetică. Comunicarea şi rolul 
activităţilor de comunicare. 

− Horia Petran – INCD URBAN INCERC: Stabilirea nivelului de ambiţie 
la renovarea fondului de clădiri publice; 

− Carmen Neagu – Energobit: Energy Efficiency, Market development – 
the ESCO style. 

Lucrările întocmite, de un ridicat nivel tehnico-ştiințific, au abordat o 
gamă largă de probleme.  

 
Principalele concluzii şi recomandări ale acestora sunt prezentate în 

continuare: 
 
Concluzii 

a) În ultimii ani în România au fost înregistrate progrese importante 
privind creşterea eficienţei energetice. Intensitatea energiei primare scade 
continuu, valoarea acestui indicator în anul 2014, calculată în tep/1000 
Euro 2010, (0,235) fiind în 2014 practic egală cu cea a altor ţări din Europa 
Centrală şi de Est (dar încă mai mare ca media UE 28). Dacă se calculează 
însă valoarea acestui indicator în tep/1000 Euro PPC atunci valoarea pen-
tru România (0,107) este mai mică decât media UE 28 (0,115). 

„Raportul privind progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naţio-
nale de eficienţă energetică” întocmit de către ANRE şi dat publicităţii la 
sfârșitul lunii aprilie 2016 cuprinde o evaluare a situaţiei la nivelul anului 
2014 şi o prezentare a principalelor programe/acţiuni realizate şi a rezul-
tatelor obţinute. 

b) Legea 121/ 2014 reprezintă cadrul legislativ pentru elaborarea şi 
aplicarea politicii naţionale în domeniul eficienţei energetice. Aprobarea sa 
a condus la îmbunătăţirea cadrului instituţional, la creşterea calitativă a 
activităţilor desfăşurate la toate nivelurile şi în toate domeniile. 

A rezultat, în ultima perioadă, că sunt necesare unele îmbunătăţiri ale 
legii. Aceste îmbunătăţiri trebuie să ia în consideraţie observaţiile primite 
din partea Comisiei Europene (care consideră că unele formulări sunt insu-
ficient de clare) precum şi observaţiile managerilor, auditorilor energetici, 
ale a altor specialişti din ţară. Trebuie de asemenea avut în vedere faptul  
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că Comisia Europeană a organizat o Grupă de lucru pentru modificarea 
Directivei 27/2012; modificările preconizate vor trebui de asemenea luate 
în consideraţie. 

c) Cogenerarea de înaltă eficienţă reprezintă o opţiune strategică şi 
este promovată prin directive europene precum şi prin legislaţia primară şi 
secundară din România. Realizările din ultimii ani din ţara noastră sunt 
notabile; în anul 2015 s-au înregistrat pe această cale, la nivel naţional, 
economii de energie primară de 14729 GWh şi o reducere a emisiilor de 
CO2 de 3989 mii tone. 

Se înregistrează însă şi unele probleme a căror rezolvare ar contribui la 
obţinerea unor rezultate mai bune. Aceste probleme sunt: 

− de natură instituţional/administrativă (la nivel naţional există cinci 
ministere şi două autorităţi cu atribuţiuni în domeniul cogenerării şi dis-
trict heating; de multe ori autorităţile locale au experienţă şi competenţă 
redusă în acest domeniu; în multe localităţi lipsesc încă Planurile Locale de 
Dezvoltare Durabilă; există încă neclarităţi privind condiţiile de realizare a 
parteneriatului public-privat pentru promovarea cogenerării); 

− de natura econonico-financiară (subfinanţare semnificativă, compe-
tiţie neloială cu alte surse de căldură şi, în particular, cu centralele de apar-
tament; reglementarea ratei maxime a profitului la 9% etc.); 

− de natură tehnică (schemele de cogenerare au devenit inadecvate 
după scăderea dramatică a cererii de căldură în industrie, astfel încât pute-
rea instalată este mai mare decât cea necesară; multe echipamente utilizate 
au o uzură fizică şi morală avansată şi implicit o eficienţă redusă; reţelele 
de energie termică au pierderi masice şi de energie ridicate); 

− de natura socială (venituri reduse ale utilizatorilor şi nivel ridicat al 
sărăciei energetice respectiv rata ridicată a utilizatorilor vulnerabili; contri-
buţia cogenerării la creşterea facturii la energie electrică; subfinanţarea 
sistemului de ajutor social). 

 
Recomandări 
Pentru rezolvarea probleme problemelor amintite au fost prezentate 

următoarele recomandări: 
 Pe termen scurt şi mediu: îmbunătăţirea comunicării asupra crite-

riilor de eligibilitate şi a condiţiilor de supracompensare; monitorizarea 
investiţiilor în cogenerare; aplicarea de penalităţi pentru unităţile econo-
mice care nu investesc în acţiuni de eficienţă energetică corelat cu acorda-
rea de bonusuri pentru unităţile care alimentează cu căldură reţelele de 
district heating; reducerea TVA la căldura produsă în cogenerare); 
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 Pe termen lung: încurajarea investiţiilor în unităţi noi de cogenerare; 
extinderea termenului de aplicare a schemei suport cu până la şase ani; 
alinierea schemei suport utilizată în prezent la prevederile Energy and 
Environmental State aid Guidelines (EEAG); elaborarea unei scheme 
suport noi în funcţie de strategia specifică ce va fi aprobată de Guvern; 

a) Este binecunoscută importanţa creşterii eficienţei energetice la 
nivelul municipalităţilor prin acţiuni ale autoritățile locale.  

La nivel european se desfăşoară programul European Energy Award®. 
Programul îşi propune să sprijine autorităţile locale în abordarea inter-
disciplinară a problemelor, în identificarea şi implementarea măsurilor de 
eficienţă energetică şi protecţia mediului. În cadrul programului a fost 
realizat un sistem de certificare a calităţii sistemului de management al 
energiei pentru municipalităţi şi regiuni, sistem care poate fi recunoscut de 
către Convenant of Mayors, ca o implementare eficientă a Planurilor Locale 
de Dezvoltare Durabilă. La program participă 1397 municipalităţi din opt 
ţări dintre care cinci sunt membre UE. Alte trei ţări au statut de state 
asociate printre care şi România. În ţara noastră se desfăşoară un proiect 
pilot cu participarea a patru municipalităţi (Arad, Braşov, Cluj-Napoca şi 
Suceava). Proiectul este sponsorizat de către asociaţia Energiestadt din 
Elveţia şi coordonat de către Romanian Green Building Council (RGBC). 

b)  Clădirile au un potenţial foarte ridicat de reducere a necesarului  
de energie. Directivele UE şi legislaţia naţională conţin măsuri pentru 
valorificarea acestui potenţial dar implementarea lor nu este simplă. 

Documentele europene prevăd ca, după 31.12.2018, clădirile noi din 
proprietatea/administrarea autorităţilor administraţiei publice trebuie  
să fie clădiri cu necesar de energie aproape egal cu zero (nZEB). După 
31.12.2020 toate clădirile noi trebuie să fie nZEB. Sursele regenerabile  
de energie trebuie să acopere minimum 10% din energia primară totală 
calculată a clădirii. 

În cadrul programului european Intelligent Energy Europe (IEE) este 
în curs de realizare proiectul RePUBLIC_ZEB (IEE) la care participă şi 
INCDE Urban INCERC. Programul este focalizat pe strategiile și politicile 
pentru renovarea stocului de clădiri publice către niveluri nZEB, suste-
nabile economic, în conformitate cu obiectivele UE 20/20/20. 

Principalele bariere identificate pentru renovarea clădirilor publice 
existente sunt următoarele: 

 Nu există un indicator numeric asupra necesarului de energie 
respectiv o definiţie clară a nZEB; se înregistrează o diversitate mare a 
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definiției, algoritmilor, cerințelor la nivel local de la o administrației 
locală/regiune la alta; 

 Sumele alocate de la bugetul de stat/local pentru proiecte de efici-
entizare energetică a clădirilor publice sunt reduse; lipsesc instrumentele de 
finanțare pentru renovare substanțială a clădirilor publice cu ținte nZEB; 

 Costurile de investiție sunt ridicate şi duratele de recuperare a 
investiției inițiale sunt mari; 

 Competențele tehnice în procesul de luare a deciziilor la nivelul 
instituțiilor publice sunt limitate, ceea ce poate conduce la alegerea de 
măsuri convenționale, cu eficiență energetică scăzută; 

 Există foarte puține/nu există proiecte demonstrative de renovare 
energetică nZEB; 

 Lipsește conștientizarea cu privire la beneficiile economice obținute 
prin aplicarea măsurilor de renovare energetică; 

 Se înregistrează incertitudini la monitorizarea și verificarea econo-
miilor de energie; 

Pentru depăşirea acestor bariere sunt posibile măsuri pe termen scurt 
printre care: 

– Alocarea de granturi, reducerea taxelor, dobânzi reduse pentru 
împrumuturi; 

– Disponibilitatea unor bune practici cu referire la renovarea 
clădirilor existente la nivel ridicat de eficiență energetică; 

– Realizarea de proiecte demonstrative care permit constructorilor să 
înțeleagă beneficiile de îndeplinire a cerințelor nZEB; 

– Realizarea unei baze de date cu certificate de performanță energe-
tică; aceasta poate facilita alegerea clădirilor pentru renovare energetică. 

c) La începutul lunii august 2015, Eurostat a publicat o notă de 
orientare intitulată „Impactul contractelor de performanță energetică asupra 
bugetului statului”. Normele cuprinse în această notă nu iau în considerare 
nici economiile de natură financiară și nici garanțiile economiilor de energie 
asigurate prin contractele de performanță energetică şi reprezintă o barieră 
în utilizarea de capital privat pentru investiții în domeniul energiei. Sub 
influența acestor reguli, investițiile (chiar și cele private), afectează datoria 
publică generală cu suma echivalentă costului inițial al investițiilor. 

ARPEE, este prima asociaţie profesională semnatară a Codului European 
de Conduită pentru Contractele de Performanţă Energetică (EPC), promo-
vând aplicarea acestuia la implementarea proiectelor EPC de la 1 aprilie 
2015. 
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Un număr mare de organizaţii au demarat o mișcare masivă, organi-
zând unele acțiuni sau luând parte la inițiative propuse de alții şi reco-
mandând ca acest subiect să fie tratat cu atenție.  

d) BERD a iniţiat şi derulează în România programul „Advice for Small 
Businesses (ASB)” prin care cofinanţează cu titlu nerambursabil până la 
75% din costul net al proiectelor de consultanţă. Valoarea maximă a unui 
grant este de 10.000 euro. Domeniile prioritare sunt eficienţa energetică, 
managementul mediului şi managementul financiar. Detalii privind procedura 
de accesare a sprijinului EBRD ASB sunt disponibile pe www.basromania.ro. 

e)  Implementarea politicilor de eficiență energetică și surse regene-
rabile trebuie sprijinită de activități de creștere a gradului de conștien-
tizare. Spectrul instrumentelor de comunicare trebuie diversificat şi fiecare 
grup-țintă trebuie abordat prin intermediul unui instrument de comuni-
care adecvat și propriu lui.  

Tinerele generații trebuie implicate și educate în spiritul utilizării efici-
ente de resurse energetice. Cea mai bună cale de a-i schimba cuiva compor-
tamentul de utilizare a resurselor energetice, este prin a-l schimba pe al tău 
însuți. 

Din cauze independente de voinţa organizatorilor, durata de desfă-
şurare a sesiunii s-a redus la o singură grilă de timp. Moderatorii au acordat 
prioritate prezentărilor făcute de specialiştii din străinătate, nefiind posi-
bilă prezentarea tuturor lucrărilor din program. Pentru a compensa acest 
impediment, organizatorii au asigurat publicarea tuturor lucrărilor pe site-
ul CNR-CME unde au putut şi pot fi consultate de către participanţii la 
workshop şi de toţi specialiștii interesaţi. 

Concluziile şi propunerile prezentate reflectă conţinutul tuturor lucră-
rilor transmise precum şi a discuţiilor care au avut loc. 

 
 

Sesiunea  
Trilema energiei şi securitatea energetică 

 
Sesiunea „Trilema energiei”, organizată în ziua de 15 iunie 2016 de 

către CNR-CME în parteneriat cu SC Electrica SA şi-a propus să asigure 
diseminarea conținutului Raportului Trilema energiei pentru anul 2015, 
elaborat WEC pe bază de contract cu firma de consultanță Oliver Weyman. 
Pe baza datelor din raport au fost analizate aspecte specifice pentru 
politica energetică a României care pot să contribuie la echilibrarea 
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valorilor celor trei indicatori energetici din trilema energiei: indicatorul de 
securitate energetică, indicatorul de echitate și asigurare a accesului  
la energie pentru toate categoriile de utilizatori  
și indicatorul de dezvoltare durabilă a sectorului 
energiei.  

În prima parte a manifestării, dl. Gheorghe 
Indre, consilier științific CNR-CME și moderatorul 
evenimentului, a prezentat Raportului Trilema 
Energiei pentru 2015, modul de elaborare, conți-
nutul și semnificația indicatorilor, metoda de calcul 
și datele utilizate, detaliind situația indicatorilor 
din acest raport pentru România, precum și ten-
dințele de evoluție și recomandările privind acțiuni viitoare. 

Dna. Elena Nechaev a subliniat rolul și importanța Raportului în 
activitatea de studii finanțată și desfășurată de WEC pentru sprijinirea 
elaborării politicilor energetice în țările Comitetelor Membre ale WEC. 

Importanța infrastructurii rețelelor electrice de distribuție pentru 
asigurarea echității și accesului la energie electrică pentru toate categoriilor 
de utilizatori, inclusiv pentru populație a fost subliniată de dl. Ramiro 
Anghelescu, Director SC Electrica SA, care a anunțat planurile strategice 
ale SC Electrica SA de a dezvolta o arteră Nord-Sud de stații de încărcare 
pentru autovehiculele cu tracțiune electrică.  

Dl. Alexandru Pătruți, consilier științific CNR-CME a prezentat 
situația actuale a resurselor interne de combustibili fosili și de minereu de 
uraniu, a prognozei de evoluție a acestora, subliniind perspectiva creșterii 
dependenței de importuri, element de maximă importanță pentru securi-
tatea energetică a României. 

 

 
 



D E C L A R AŢ I A  F O R E N  2 0 1 6  

 
40 

Dl. Ciprian Diaconu, președintele CNR-CIGRE, a reliefat în prezen-
tarea sa „Elemente de Strategiei Energetică – România 2050” cu referire  
la scenariile și perspectiva dezvoltării rețelelor electrice de transport în UE 
și, corelat cu aceasta, a rețelelor electrice de transport din România,  
în conformitate cu planurile de dezvoltare pe 10 ani elaborate la nivelul UE 
de ENTSO-E. 

Cadrul legislativ și de reglementare din România, cu referire la o serie 
de completări și corecții care trebuie avute în vedere în perspectiva 
revizuirii acestuia și a perfecționării lui au fost analizate pe larg de dna. 
Otilia Marin, director general pentru gazele naturale în ANRE. 

În partea a doua a evenimentului dl. Victor Vaida, președintele 
Societății Inginerilor Energeticieni din România (SIER), a avansat o serie de 
propuneri privind noua strategie energetică pentru România, plecând de la 
experiența sa profesională și gradul de cunoaștere detaliată a specificului și 
situației energetice a României. A subliniat rolul important al valorificării 
resurselor interne de cărbune corelat cu dezvoltarea producerii din resurse 
regenerabile și a producției din centrala nucleară. De asemenea, a insistat 
asupra corectării politicilor de subvenționare care distorsionează piața și 
pot avea efecte total nedorite pe termen mediu și lung. 

 

 
 

Dl. Ion Triştiu a evidențiat situația actuală a învățământului tehnic 
de specialitate energetic, subliniind problemele cu care se confruntă și 
importanța resursei umane pentru asigurarea echilibrării indicatorilor din 
Trilema Energiei. 

Dna. Silvia Vlăsceanu, director general ACUE a analizat, din perspec-
tiva Federației Patronale a Asociației Companiilor de Utilități din Energie, 
aspectele principale privind reglementările pentru protecția utilizatorilor 
vulnerabili atât pentru energia electrică cât și pentru gazele naturale, cu 
implicaţii majore privind indicatorul de echitate energetică și asigurarea 
accesului la energie.  



Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) 

 
41 

 
 

Strategia unei companiei energetice pentru dezvoltarea infrastructurii 
rețelelor de distribuție din zona deservită și preocupările pentru reducerea 
pierderilor de energie electrică în rețele, cu îmbunătățirea serviciilor pentru 
toate categoriile de clienți a fost prezentată de dl. Dobrescu Ion, preșe-
dinte al Consiliului de Administrație al CEZ România. 

  

În cadrul sesiunii de întrebări şi discuţii au fost abordate, în principal, 
următoarele teme: 

– Structura producerii de energie în România, rolul producției pe cărbu-
ne și modalitățile de abordare a cestei problematici în strategia energetică; 

– Rolul statului și al instituțiilor sale specializate privind soluționarea 
problemelor discutate privind strategie energetică, utilizatorii vulnerabili; 

− Activitățile de cercetare și dezvoltare și importanța lor pentru 
sectorul energiei și pentru activitatea companiilor de utilități, implicarea 
specialiștilor și instituțiilor Academice și de învățământ din România în 
aceste activități. 

 
Concluzii și Recomandări 
 Evenimentul a fot de un real interes și a atras un mare număr  

de participanți datorită ideilor valoroase și a informațiilor foarte utile 
transmise de vorbitori; 
 În cadrul evenimentului s-a reliefat utilitatea și valoarea Raportului 

Trilema Energiei pentru elaborarea strategiei și politicii energetice a 
României; 
 Au fost formulate o serie de observații privind poziționarea 

României în raport cu Polonia în special din punctul de vedere al 
indicatorului de sustenabilitate și s-a sugerat creșterea preocupărilor 
interne pentru calitatea și corectitudinea datelor folosite pentru calculul 
valorii indicatorilor; 
 Se recomandă menținerea preocupărilor CNR-CME pentru partici-

pare la procesul WEC de elaborare a rapoartelor viitoare și pentru disemi-
narea rezultatelor acestora în comunitatea energeticienilor din România. 
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Sesiunea RTF3  

Evoluţii în transportul energiei (ţiţei şi gaze naturale). 
Colaborarea la nivel de regiune 

 
Evenimentul organizat de CNR-CME în colaborare cu SNTGN MEDIAŞ, 

organizat în 15 iunie 2016, a avut ca moderatori pe domnii Aristotel 
Jude, secretar de stat în Ministerul Energiei, Andrew Costin Preşedinte 
Petroleum Club of Romania şi prof. dr. Niculae Napoleon Antonescu, 
rector onorific al Universităţii Petrol/Gaze și consilier științific CNR-CME.  

Principalele teme supuse discuţiei în cadrul sesiunii au fost: 
– Evaluarea stadiului actual al sistemelor naţionale de transport 

pentru ţiţei şi gaze naturale, inclusiv modernizarea, informatizarea şi 
monitorizarea acestora precum și impactul asupra mediului; 

– Sisteme internaționale de transport pentru gazele naturale şi 
realizarea interconexiunilor cu ţările vecine precum şi posibilitatea diver-
sificării surselor de alimentare cu gaze prin conducte sau gaze lichefiate. 

– Distribuţia gazelor naturale, stadiul actual al reţelei de distribuţie 
inclusiv perspectivele de modernizare şi extindere. 

– Aspecte economice şi de legislaţie privind transportul gazelor 
naturale şi ţiţeiului şi influenţa costului acestora în preţul la utilizatori. 

 

În deschiderea evenimentului, prof. Nicolae Napoleon Antonescu a 
prezentat câteva aspecte principale cu care se confruntă sistemele 
naţionale de transport şi distribuţie a hidrocarburilor care, deşi au un rol 
de importanţă deosebită în industria energiei, se confruntă cu o serie de 
probleme dificile în operarea, exploatarea acestora, datorită, în special, 
duratelor foarte mari de la punerea în funcţiune, de ordinul zecilor de ani, 
ceea ce impune ca urgenţă reparaţiile capitale a acestora, precum şi a 
modernizarea şi extinderea lor pentru a corespunde necesităţilor actuale 
ale sistemelor moderne de transport şi distribuţie dar şi de interconectare 
cu ţările vecine. 

Dl. Aristotel Jude o făcut o scurtă, dar concretă prezentare a situaţiei 
sistemelor de transport şi distribuție ale hidrocarburilor şi a perspectivelor 
de dezvoltare, extindere, modernizare şi interconectare cu ţările vecine 
precum şi a surselor interne și externe de aprovizionare, astfel încât să se 
satisfacă nevoile interne şi să nu se pericliteze siguranţa energetică a 
României în prezent şi în viitor pe termen mediu şi lung.  
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Aspectele legate de sursele de aprovizionare, în special cu gaze natu-
rale, precum şi a perspectivelor de explorare şi exploatare a unor noi 
zăcăminte de hidrocarburi convenționale şi neconvenţionale pe uscat 
(onshore) şi marine (offshore) au fost prezentate de dl. Andrew Costin, 
care a analizat și a interpretat consecinţele produse de scăderea abruptă a 
preţului hidrocarburilor, în special a ţiţeiului, precum şi efectele acestora în 
special asupra nivelului investiţiilor în instalaţii de explorare, exploatare, 
prelucrare, transport şi distribuţie a produselor petroliere şi a gazului metan. 

Dl. Cornel Zeveleanu, director de departament în Ministerul Energiei, 
a abordat o serie de probleme privind situaţia sistemelor de transport şi 
distribuţie, dar şi unele aspecte economice legate de costurile de producţie, 
transport şi distribuţie și respectiv costurile la utilizatorii finali, casnici sau 
industriali. 

Probleme importante legate de această activitate precum şi alte 
aspecte tehnice, economice şi juridice referitoare la acest domeniu au fost 
analizate de dl. Radu Dudău, fondator şi director executiv al Grupului 
pentru Politici Energetice (GPE), consilier al Secretarului de Stat în 
Ministerul energiei și coordonatorul colectivului desemnat pentru elabo-
rarea Strategiei Energetice a României.  

Dl. Sorin Gal, director general, ANRM, a prezentat o amplă şi docu-
mentată lucrare privind proiectul cu finanțare europeană „Conducta de 
interconectare a sistemului de transport gaze naturale din România şi sistemul 
de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iași – Ungheni”. 

La rândul său, dl. Răzvan Grecu, manager proiectele strategice în 
cadrul ENGIE România în lucrarea sa „Proiectele cu fonduri europene pentru 
modernizarea și extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale”, realizată 
în colaborare cu dna. Dana Duțescu, a detaliat cele mai importante 
aspecte privind proiectele realizate de Engie pe bază de fonduri europene. 

În partea a doua a evenimentului, dl. Laurenţiu Pachiu manager 
partener la firma de avocatură Pachiu & Associates a făcut o interesantă 
prezentare privind „Prelucrarea şi transportul gazelor naturale din perimetrele 
offshore din Marea Neagră”, subliniind câteva dintre impedimentele legale şi 
practice privind dezvoltarea sistemului de transport al gazelor naturale 
care preiau gazele din perimetrele / zăcămintele marine.  

Aspectele economice legate de costul gazelor naturale, inclusiv a 
reţelelor de transport și efectele acestora asupra petrolului la consumatori 
precum şi asupra dezvoltării infrastructurii de transport şi distribuţie  
au fost analizate cu competenţă de dl. Gheorghe Ştefan, consilier al 
Preşedintelui Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz. 
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Dl. Ion Beldiman, inginer  
şef mecano-energetic la CONPET 
Ploieşti, a prezentat o foarte inte-
resantă lucrare privind „Moderni-
zarea şi monitorizarea sistemului de 
protecţie catodică aferent conductelor 
metalice (din oţel) pentru transportul 
ţiţeiului, operate de CONPET.”  

Prezentările autorilor, specia-
liști de reputaţie recunoscută în domeniu, au fost foarte bine primite  
de participanţi, care au pus o serie de întrebări şi au făcut comentarii şi 
propuneri extrem de interesante şi congruente.  

Se poate aprecia că evenimentul s-a desfăşurat la un nivel ridicat fiind 
deosebit de interesant şi util atât pentru participanţi cât şi pentru oficiali-
tăţile şi societăţile/instituțiile implicate în acest domeniu al industriei de 
petrol şi gaze şi nu numai.  
 

 
 

 
Sesiunea WF3 

 Cercetare în domeniul energetic. Finanţare pentru 
dezvoltarea sustenabilă a sectorului energetic 

 
Sesiunea WF3 a supus atenţiei participanţilor la lucrări aspecte 

deosebit de importante pentru dezvoltarea sectorului de energie şi anume, 
rolul cercetării ştiinţifice şi modul în care pot fi finanţate activităţile de 
cercetare-dezvoltare-inovare şi de investiţii în sectorul energie. 
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Subiectele supuse discuţiei participanţilor la lucrări s-au referit la 
aspecte de bază privind cadrul de cercetare şi soluţiile financiare necesare 
investiţiilor în sistemele de energie au fost: 

– disponibilitatea şi costurile noilor tehnologii pentru dezvoltarea 
sustenabilă a sectorului energetic; scheme suport de finanţare; 

– cadrul legislativ, instituţional şi de reglementare necesar pentru un 
climat stimulativ în cercetare, dezvoltare şi diseminare (R, D & D); 

– surse şi instrumente financiare pentru proiectele din domeniul 
energiei; 

– proiecte naţionale şi regionale pentru securitatea energetică a 
regiunii; riscuri, beneficii, bune practici; 

– rolul instituţiilor financiare internaţionale şi a fondurilor europene 
în evoluţia modelelor de investiţii şi acoperirea necesităţilor pentru 
dezvoltarea sustenabilă a sectorului energetic în regiune; 

– finanţarea studiilor privind sursele neconvenţionale de energie; 
– colaborarea dintre universităţi şi industrie în domeniul dezvoltării 

cercetării şi al proiectelor pilot. 

Dl. dr. ing. Ionuţ Purica, expert în domeniul energie din partea 
Academiei și moderatorul sesiunii, a realizat o amplă trecere în revistă a 
problemelor globale în domeniul energie la începutul secolului XXI. Au fost 
analizate tendinţele actuale în domeniul energiei, problemele legate de 
piaţa globală a energiei, acţiuni pe plan mondial pentru asigurarea surselor 
de energie, apariţia de noi tehnologii pentru noi resurse energetice, aspecte 
privind riscul şi securitatea în alimentarea cu energie. 

O analiză de detaliu a resurselor de combustibili fosili, a proiectelor 
pentru transportul gazelor naturale spre Europa, a problemelor care apar la 
utilizarea combustibililor fosili din punctul de vedere al amprentei de CO2, 
a riscurilor în aprovizionarea cu energie, a competiţiei acerbe pentru 
resurse pe plan mondial, a rolului Gazprom în oferta de energie pentru 
Europa dar şi a evoluţiei preţurilor pe piaţa globală de energie a pus în 
evidenţă complexitatea problemelor pe piaţa de energie şi a necesităţii 
abordării aspectelor de securitate şi risc în acest domeniu.  

În expunerea sa, dl. Ionuţ Purica a subliniat şi rolul gazului metan în 
atingerea obiectivelor privind reducerea emisiilor de carbon. 

Dna. Andreea Străchinescu, şeful diviziei de tehnologii noi şi 
inovaţie din cadrul Comisiei Europene de Energie, a prezentat posibilităţile 
de finanţare a cercetărilor din domeniul energiei în UE. După o amplă 



D E C L A R AŢ I A  F O R E N  2 0 1 6  

 
46 

prezentare a schimbărilor actuale în Europa în domeniul energiei, a fost 
subliniată necesitatea realizării Uniunii Energetice, cu obiective şi politici 
clare până în anul 2030 şi axată pe 5 dimensiuni: 

− securitatea energetică, solidaritate şi responsabilitate; 
− piaţă de energie complet integrată; 
− eficienţă energetică; 
− tranziţia către o economie cu amprentă redusă de carbon; 
− cercetare, inovare şi competitivitate.  
Uniunea Europeană îşi propune să îşi concentreze eforturile de 

cercetare în domeniul energiei pe resursele regenerabile, captarea şi stocarea 
carbonului, bioenergie, nuclear, oraşe inteligente, celule cu combustibil, 
utilizarea hidrogenului și eficiență energetică. În acest sens, pentru Orizont 
2020 au fost acordate fonduri de cercetare care au crescut an de an. 

Programul „Orizont 2020” este destinat realizării unei alimentări 
sigure de energie, cu limitare de emisii de CO2 şi cu o utilizare eficientă a 
energiei într-o societate în continuă dezvoltare până în anul 2020, ca 
răspuns la preocupările UE pentru limitarea poluării mediului ambiant. 
Bugetul de 74,83 miliarde € pentru proiect poate asigura necesităţile de 
cercetare pentru rezolvarea problemelor stringente ale sectorului energie. 

Soluţiile de finanţare pentru proiectele din domeniul energiei au repre-
zentat subiectul intervenţiei dnei. dr. ing. Daniel Scripcariu, director 
general al Tractebel Engineering, care a evidențiat surse ale băncilor 
internaţionale de finanţare pentru proiecte sustenabile în România în 
domeniul energiei, surse nerambursabile pentru proiecte energetice şi a 
fost subliniată necesitatea realizării de investiţii „inteligente” pentru un 
viitor sustenabil al domeniului. 

Exemplele prezentate au arătat că surse de finanţare există dar trebuie 
cunoscute, bine argumentate, subliniindu-se eficienţa şi sustenabilitatea 
investiţiei. 

În prezentarea sa, dl. dr. ing. Alexandru Valeriu Binig, partener la 
Ernst & Young SRL, a subliniat rolul statului în finanţarea sectorului 
energie. Deşi se aşteaptă ca statul să se retragă treptat din procesul 
investiţional în domeniul energiei, acesta va avea totuşi un rol esenţial în 
stabilirea şi asigurarea unui cadru legislativ adecvat, în realizarea unor 
investiţii în infrastructura necesară realizării unui sistem energetic integrat. 

Dacă este transmis un semnal clar şi stabil în favoarea unui sistem 
energetic sustenabil, piaţa financiară va găsi soluţii inovative pentru 
finanţarea proiectelor cu energie „curată”. 
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Sistemul legislativ din România trebuie să găsească noi soluţii pentru 
finanţarea fiabilă a unor importante obiective energetice. Piaţa de energie, 
prin mecanismele sale specifice, nu poate asigura soluţii complete pentru 
dezvoltarea sistemelor de energie, iar statul trebuie să se implice în asigu-
rarea dezvoltării noilor surse de energie, fără a distorsiona piaţa de energie. 

Soluţii pentru finanţarea proiectelor de infrastructură energetică din 
România au fost analizate de dna. Ioana Gheorghiade, director executiv 
la BCR. Exemplele prezentate pentru sectorul de energie termică, pentru 
dezvoltarea surselor regenerabile de energie şi pentru dezvoltarea infras-
tructurii sectorului energetic au pus în evidenţă necesitatea de a cunoaşte 
în detaliu starea actuală a sistemului energetic din România, a avantajelor 
legate de resursele energetice şi existenţa lichidităţilor pe piaţa financiară. 
Un sector stabil din punctul de vedere al investiţiilor, cu importante 
atribuţii privind securitatea naţională, poate reprezenta un deosebit 
interes pentru investitori şi finanţatori. 

Aspecte privind finanţarea proiectelor din domeniul energetic au fost 
analizate şi în cadrul intervenţiei doamnei Carmen Arhip, director în cadrul 
BRD. Au fost subliniate, în special, resursele de finanţare pentru proiecte din 
domeniul energie, cu avantajele şi dezavantajele fiecărei soluţii. 

Finanţatorul va analiza în detaliu riscul investiţiei şi va stabili meca-
nismul prin care este posibilă finanţarea proiectului. Impactul asupra 
mediului ambiant este unul dintre indicatorii importanţi care sunt luaţi în 
considerare în evaluarea sustenabilităţii proiectului. Banca este interesată 
în finanţarea proiectelor în domeniul energie dar evaluarea cererilor este 
un proces complex în care apar mulţi indicatori care asigură menţinerea 
riscului finanțatorului în limitele acceptate. Cercetarea ştiinţifică din 
domeniul energiei poate asigura premizele unei alimentări sigure, 
accesibile şi cu efecte minime asupra mediului ambiant, pentru dezvoltarea 
economiei în următoarele decenii. Este cunoscută importanţa finanţării 
cercetării ştiinţifice la nivelul UE şi sunt adoptate programe specifice 
pentru a asigura fondurile necesare pentru cercetători. 

Dezvoltarea sectorului energie nu poate fi asigurată numai pe baza 
mecanismelor pieţei de energie. Intervenţia statului este utilă pentru 
asigurarea cadrului legislativ necesar şi pentru asigurarea condiţiilor de 
conectare la piaţa energetică europeană. 

În prezent există soluţii eficiente pentru obţinerea finanţării investi-
ţiilor în domeniul energiei, dar este necesar să se argumenteze sustena-
bilitatea proiectului şi impactul minim asupra mediului ambiant. 
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Sesiunea KA2 

Reglementări privind concurenţa şi comercializarea pe 
Piaţa Internă UE. Impactul preţurilor volatile ale energiei 

 
Sesiunea KA2, organizată de CNR-CME împreună cu OPCOM S.A., în 

ziua de 16 iunie 2016, şi-a propus dezbaterea unor aspecte importante ale 
stadiului actual al pieţelor de energie electrică şi de gaze naturale, precum 
şi dezvoltarea acestora, astfel încât să se ajungă la realizarea pieţei unice 
europene de energie. Principalele teme care au fost supuse discuţiei au inclus: 

– integrarea pieţelor naţionale de energie electrică şi de gaze naturale 
în pieţele regionale şi în piaţa unică europeană; 

– rolul burselor de energie în noul context legislativ european; 
– integritatea și transparența piețelor de energie electrică și de gaze 

naturale; 
– piața de energie electrică și de gaze naturale de la deziderat la realizări; 
– contribuţia Smart Grid/Metering/Microgrid la dezvoltarea pieţei de 

energie electrică; 
– integrarea surselor de energie volatile în piaţa de energie în condiţii 

de concurenţă. 
Prezenţa la lucrările sesiunii a unui mare 

număr de specialişti a determinat ca prezentările şi 
discuţiile să fie caracterizate de un înalt profe-
sionalism, cu referire la aspecte concrete şi cu 
propuneri de dezvoltare a pieţelor de energie.  

Lucrările sesiunii au fost deschise de prof.  
dr. ing. Nicolae Golovanov, consilier științific  
CNR-CME și moderatorul evenimentului, care  
a subliniat importanţa problemelor abordate în 

cadrul sesiunii, rolul OPCOM în asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea 
corespunzătoare a operaţiunilor pe piaţa de energie electrică şi gaze 
naturale, rolul acestui operator pentru integrarea pieţelor din România 
într-o piaţă regională şi apoi în piaţa unică europeană.  

În cadrul intervenţiei sale, dl. Remus Bârsănescu, Chef Information 
Centre, OPCOM S.A. a prezentat principalele preocupări actuale ale 
OPCOM SA, contribuţia acestui operator pentru funcţionarea pieţei de 
energie electrică şi gaze naturale, precum şi unele aspecte legate de 
interconectarea regională şi europeană a piețelor de energie. 
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Dl. Marian Cernat, 
director general ANRE, a 
prezentat un amplu mate-
rial privind liberalizarea 
pieţei de energie electrică 
din România şi integrarea ei 
în piaţa unică europeană. 
După o evidențierea princi-
palelor aspecte legislative 
privind apariţia şi liberali-
zarea pieţelor de energie din România, a fost analizată dinamica structurii 
pieţelor de energie începând cu anul 2000, cu elementele care au trebuit să 
fie perfecţionate pentru a ajunge la structura actuală.  

Au fost indicate principalele caracteristici ale pieţelor actuale, cu 
accent deosebit pe structura pieţei de echilibrare, pe platforma informatică 
necesară desfăşurării operaţiunilor pe această piaţă, pe modul concret în 
care piaţa de echilibrare contribuie la acoperirea graficului de sarcină. 

Eforturile pentru realizarea şi interconectarea pieţelor au condus la 
cuplarea PZU cu Ungaria, Slovacia şi Cehia, alocarea implicită pe graniţa cu 
Ungaria, alocarea bilateral coordonată cu celelalte graniţe. Există perspec-
tiva realizării pieţei de echilibrare performantă regională. 

Desigur că o dezvoltare în continuare a procesului de integrare a pieţe-
lor implică şi necesitatea realizării interconexiunilor fizice cu ţările din jur.  

Dl. conf. dr. ing. George Cristian Lăzăroiu, 
în lucrarea sa „Stochastic optimized day-ahead and 
real-time market operation under uncertain genera-
tion of large-scale renewable energy sources” a pus  
în evidenţă componentele de incertitudine care 
însoţesc operaţiunile pe piaţa pentru ziua urmă-
toare şi modul în care este posibilă tratarea 
stochastică a acestora. Programul de calcul propus 
permite anticiparea impactului incertitudinilor şi 
obţinerea celor mai bune posibile rezultate, cu 
minimizarea costurilor de sistem. A fost luat în considerare un sistem 
energetic în care funcţionează atât surse clasice cât şi surse eoliene şi 
fotoelectrice caracterizate de o volatilitatea importantă. Programul propus 
a fost testat pe cazuri concrete şi a condus la obţinerea unor rezultate care 
permit operatorilor să cunoască în detaliu impactul incertitudinilor 
surselor de alimentare asupra preţurilor pe piaţa de energie electrică.  
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În intervenţia sa, dna. Carmen Ene – şef Serviciu 
Supraveghere Funcţionare Pieţe Administrate – s-a 
referit la prevederile obligatorii în sprijinul consoli-
dării integrităţii şi transparenţei pieţei de energie 
desprinse din Regulamentul (UE) Nr. 1227/2011 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind integri-
tatea şi transparenţa pieţei angro de energie (REMIT).  

Prin prevederile sale, REMIT stabileşte, prin simi-
litudine cu normele aplicabile pieţelor financiare şi cu 

specificul funcţionării pieţelor angro de energie, reguli care interzic practi-
cile abuzive ce afectează pieţele angro de energie. REMIT stipulează faptul 
că monitorizarea pieţelor angro de energie intră în responsabilitatea Agenţiei 
pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din domeniul Energiei 
(ACER), în strânsa colaborare cu Autorităţile Naţionale de Reglementare. 
Au fost prezentate etapele parcurse de OPCOM în procesul de imple-
mentare a prevederilor REMIT şi realizarea cu succes de către OPCOM a 
celor două faze ale raportării conform REMIT.  

Începând cu 01/04/2016 OPCOM a dat posibilitatea participanţilor 
înregistraţi la pieţele administrate să-şi îndeplinească obligaţiile de 
raportare care au intrat în vigoare la 07.04.2016. 

Aspectele privind implementarea cadrului legislativ european în 
piețele pe termen scurt din România au fost puse în evidenţă de dna. 
Georgeta Ion, Şeful Departamentului Tranzacţiilor pe Termen Scurt. 
OPCOM are o implicare activă în promovarea ţintei europene de cuplare a 
pieţelor, fiind desemnată de către ANRE pentru a pune în aplicare sarcinile 
legate de cuplarea unică a pieţelor pentru ziua următoare sau a pieţelor 
intrazilnice. A fost implementată cu succes extinderea proiectului Cehia-
Slovacia-Ungaria la România, pe baza Regulamentului (CE) nr. 1222/2015 
care stabilește norme minime armonizate în vederea cuplării unice a 
piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice.  

Principalele avantaje ale cuplării constau în reducerea volatilităţii 
preţurilor, creşterea concurenţei şi creşterea lichidităţilor prin punerea în 
comun a ofertelor din regiunea cuplată. 

OPCOM este implicată activ în asigurarea unui cadru de nivel euro-
pean și la realizarea accesului la beneficiile pieței regionale/europene 
participanților la piața de energie electrică din România. 

În intervenţia sa, dl. director Remus Bârsănescu s-a referit la siste-
mul de raportare al OPCOM cu referire la disponibilitatea şi securitatea IT 
a transferului de date. A fost prezentat fluxul bidirecţional de date între 
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participanții la piaţă și OPCOM, structura sistemului informatic dezvoltat 
cu măsuri stricte pentru securitatea informaţiilor transmise. Aplicaţiile de 
prelucrare a datelor, respectiv etapele de colectare, conversie şi distribuire 
confirmări de primire sunt dezvoltate intern în cadrul OPCOM. Informa-
ţiile sunt preluate pe serverele de prelucrare, la preluare făcându-se verifi-
cări adiţionale cu privire la tipul fişierului, identitatea emitentului etc.  

 
O atenţie deosebită este acordată disponibilităţii datelor prin sisteme 

redundante şi măsuri specifice la nivelul infrastructurii informatice. Datele 
sunt arhivate periodic şi salvate pe servere de fişiere interne, de unde sunt 
preluate în sistemul de backup pe benzi magnetice. 

Dna. Viorica Cozma, şeful Serviciului Decontare, Tranzacţii, Mecanisme 
de Garanţii, Încasări şi Plăţi Implementarea mecanismului SEPA DIRECT 
DEBIT pe pieţele centralizate de energie 
electrică pe termen scurt administrate de 
OPCOM SA, a prezentat o documentată 
lucrare privind implementarea meca-
nismului SEPA DIRECT DEBIT pe pieţele 
centralizate de energie electrică pe termen 
scurt administrate de OPCOM SA.  

Modernizarea fluxurilor bancare de 
plăţi pe baza unui proiect al Asociaţiei 
Române a Băncilor împreună cu Transfond 
utilizând o nouă schemă de debitare directă a determinat OPCOM să 
adopte Schema de Debitare Directă SEPAB2B pentru Instrucțiunile de 
Debitare Directă emise pentru piețele în care OPCOM SA are rol de 
contraparte, respectiv PZU și PI. Schema se aplică numai clienților 
plătitori, persoane juridice și nu permite solicitarea de către plătitori a 
rambursării valorii unei Instrucțiuni de Debitare Directă. Schema adoptată 
are numeroase avantaje printre care şi faptul că se asigură fluiditatea 
încasărilor de către vânzători în cel mai scurt timp posibil. 

Adoptarea schemei de Debitare directă a necesitat efectuarea de către 
OPCOM SA de modificări în aplicațiile informatice implicate, respectiv  
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în structura fișierelor de Instrucțiuni de Debitare Directă. Începând cu  
data de 13.04.2016, au fost emise Ordine de Plată (pentru ziua de livrare 
13.04.2016) pe baza încasării Instrucțiunilor de Debitare Directă intra-
bancare și interbancare emise și transmise în data de 12.04.2016. 

Dna. Elena-Mihaela Ţăreanu, inginer în cadrul OPCOM, în inter-
venţia sa, s-a referit la tranzacţionarea energiei electrice prin contracte 
standardizate în cadrul OPCOM şi pe terţe pieţe europene. Mecanismul de 
tranzacționare este de tip licitație deschisă combinat cu tranzacționare 
continuă prin corelarea automată a ordinelor. Tranzacţionarea energiei 
electrice se face prin contracte standardizate în cadrul OPCOM, HUPX şi 
PXE, în care HUPX este operatorul pieței de energie electrică din Ungaria  
şi care desfăşoară activităţile specifice de organizare şi operare a pieţei 
organizate de energie electrică iar PXE este o bursă financiară care pune la 
dispoziţie platforma de tranzacţionare pentru contracte Futures de energie 
electrică pentru zonele Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia şi România și 
operează şi piața Futures de gaz din Cehia.  

A fost prezentat mecanismul de tranzac-
ţionare, desfăşurarea sesiunilor de tranzacţionare, 
modalități de tranzacționare şi rezultatele obţinute 
de către OPCOM.  

Sesiunea de discuţii în cadrul sesiunii a fost 
deosebit de animată, subliniind rolul OPCOM în 
asigurarea funcţionării corespunzătoare a energiei 
în perspectiva integrării în cadrul pieţei regionale 
şi apoi în piaţa unică europeană. Analiza posibili-

tăţilor de pregătire a Republicii Moldova pentru cuplarea la piaţa de energie 
electrică din România a fost, de asemenea, abordată în cadrul discuţiilor.  

Prin marele număr de specialişti prezenţi şi prin importanţa şi profunzi-
mea subiectelor analizate au fost puse în evidenţă importanţa pieţelor de 
energie electrică în funcţionarea corespunzătoare a unui sistem energetic şi 
rolul OPCOM în asigurarea funcţionării adecvate a pieţelor de energie din 
România şi din regiune, a preocupărilor pentru dezvoltarea mecanismelor de 
piaţă, a eforturilor pentru asigurarea premizelor de realizare a pieţei unice 
europene. 

 
Concluzii și Recomandări 
1. Piaţa de energie electrică şi gaze din România a avut o dezvoltare 

continuă, fiind elaborate mecanismele de tranzacţionare care au permis o 
funcţionarea eficientă a pieţei interne. În acelaşi timp au fost făcute 
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eforturile pentru realizarea, interconectarea şi cuplarea pieţelor PZU cu 
Ungaria, Slovacia şi Cehia, alocarea implicită pe graniţa cu Ungaria, alocarea 
bilateral coordonată cu celelalte graniţe. Există perspectiva realizării pieţei de 
echilibrare performantă regională. 

2. Dezvoltare în continuare a procesului de integrare a pieţelor implică 
necesitatea realizării interconexiunilor fizice cu ţările din jur. 

3. Experienţa operatorului pieţei de energie din România poate fi 
deosebit de utilă pentru pregătirea sistemului de energie din Republica 
Moldova pentru cuplarea la piaţa de energie electrică din România. 

4. Implementarea cu succes a extinderii proiectului Cehia-Slovacia-
Ungaria la România, pe baza Regulamentului (CE) nr. 1222/2015 care 
stabilește norme minime armonizate în vederea cuplării unice a piețelor 
pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice reprezintă un pas impor-
tant pentru realizarea pieţei unice europene. 

5. O atenţie deosebită trebuie acordată structurii sistemului informatic 
pentru a asigura un nivel ridicat al securităţii informaţiilor transmise. 

Modernizarea fluxurilor bancare de plăţi pe baza unui proiect al 
Asociaţiei Române a Băncilor împreună cu Transfond utilizând o nouă 
schemă de debitare directă a determinat importante avantaje asigurând 
fluiditatea încasărilor de către vânzători în cel mai scurt timp posibil. 

 
 

Sesiunea RTF4 
Managementul, controlul şi monitorizarea calităţii energiei 

electrice. Aspecte privind echipamente şi servicii aferente 
 

Sesiunea RTF4, moderată de dna. dr. ing. 
Doina Ilişiu – manager Transelectrica – Uno 
DEN, s-a desfășurat în ziua de 16 iunie 2016 
și a avut ca obiectiv abordarea unor subiecte 
deosebit de importante pentru etapa actuală 
de dezvoltare a sistemului energetice:  

− cerințe privind calitatea energiei elec-
trice menționate în codurile de conectare a 
utilizatorilor,  

− aspecte practice legate de calitatea 
energiei electrice apărute în procesul de certi-
ficare al centralelor electrice eoliene, fotoelectrice și a instalațiilor de stocare 
a energiei electrice,  
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− principii de monitorizare a calității energiei electrice în funcționarea 
surselor regenerabile de energie și a utilizatorilor perturbatori; principii și 
mod de dimensionare a unităților de stocare a energiei electrice. 

În cadrul expunerii sale, dna. dr. ing. Carmen 
Stănescu, şef de departament Transelectrica SA – 
OMEPA, s-a referit pe larg la sistemul de monito-
rizare a calităţii energiei electrice implementat la 
Transelectrica. O atenţie deosebită a fost acordată 
elaborării reglementărilor care stabilesc limitele 
admise ale perturbaţiilor electro-magnetice în siste-
mul energetic din România în conformitate cu 
normativele internaţionale. La elaborarea sistemului 
de monitorizare al Transelectrica au fost utilizate 
numai echipamente de clasă A în conformitate cu 

standardul IEC 61000-4-30, conectate în reţeaua electrică de înaltă 
tensiune prin intermediul transformatoarelor de măsurare de tensiune şi 
de curent electric cu caracteristici superioare.  

Studiile experimentale efectuate au evidențiat noduri din reţeaua 
electrică în care indicatorii de calitate nu se încadrează în limitele 
acceptate, urmând ca în continuare să fie analizată posibilitatea limitării 
acestora la valorile normate.  

O atenţie specială a fost acordată zonelor în care sursele regenerabile 
de energie eoliene şi fotoelectrice ar putea induce perturbaţii datorate 

funcţionării lor necontrolate. În acest sens, datele 
prezentate au pus în evidenţă existenţa în reţeaua 
electrică din România a unor noduri în care nivelul de 
perturbaţii este depăşit, momentul în care au apărut 
aceste depăşiri şi au fost indicate rezultate ale unor 
măsuri adoptate pentru limitarea perturbaţiilor. 

O analiză atentă a contribuţiei pe care sistemele 
de stocare le pot aduce la îmbunătăţirea calităţii 
energiei electrice, dar şi la îmbunătăţirea caracte-
risticilor de funcţionare ale sistemelor electro-
energetice a fost prezentată de către dl. prof. dr. ing. 
Florin Tănăsescu, care, în expunerea sa, a subliniat 

că dezvoltarea în continuare a sistemelor electrice „inteligente” nu poate fi 
imaginată în afara utilizării eficiente a sistemelor de stocare.  

În prezent există sisteme de stocare realizate după diverse principii de 
funcționare: chimice, electrochimice, electrice, magnetice, unele în stare de 
maturitate, altele în fază demonstrativă sau de preindustrializare. Costul 
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după care acestea se realizează şi funcţiile pe care trebuie să le asigure, 
constituie un criteriu de acceptare a unuia sau a altuia dintre sistemele de 
stocare. Desigur că implementarea unui sistem experimental de stocare în 
reţeaua electrică din România ar permite obţinerea unor informaţii tehnice 
şi economice deosebit de importante pentru dezvoltarea viitoare.  

Dl. dr. ing. Ştefan Gheorghe, director Energobit, 
a adus informaţii deosebit de interesante privind 
preocupările grupurilor de lucru CIGRE-CIRED privi-
tor la calitatea energiei electrice. Apariţia în reţelele 
electrice a supraarmonicelor cu frecvenţe de 2-150 kHz, 
apariţia de noi surse de perturbaţii care au caracte-
ristici diferite în sezonul rece şi în sezonul cald, 
creşterea puternică a numărului convertoarelor de 
frecvenţă de diferite tipuri, apariţia instalaţiilor pen-
tru încărcarea automobilelor electrice, toate acestea 
necesită aprofundarea studiilor privind noile tipuri de 
perturbaţii. Există în prezent instrumente teoretice de 
studiu ale acestor perturbaţii şi soluţii tehnice pentru limitarea acestora. 
Este necesară elaborarea de reglementări care să stabilească limitele accep-
tate şi metodologia specifică de măsurare.  

Lucrarea prezentată de dl. conf. dr. ing. 
George Cristian Lăzăroiu a analizat, pe baza 
unui exemplu concret, probleme legate de 
propagarea perturbaţiilor în reţeaua electrică. 
Situaţia actuală din sistemul electroenergetic  
în care a scăzut substanţial puterea necesară 
utilizatorilor şi deci a numărului de grupuri 
clasice aflate în funcţiune, precum şi dezvoltarea 
surselor regenerabile de energie care au un aport 
redus la curentul electric de scurtcircuit (conectate la reţeaua electrică prin 
intermediul convertoarelor electronice) determină ca utilizatorii perturba-
tori, care înainte de anul 1990 se încadrau în nivelul admis de perturbaţii, 
să determine în prezent perturbaţii în afara limitelor admise, iar aceste 
perturbaţii să se propage în reţeaua de transport afectând calitatea energiei 
electrice pe distanţe mari faţă de nodul în care a apărut perturbaţia.  

Pe baza analizelor prezentate şi a discuţiilor privind tema abordată pot 
fi reţinute următoarele concluzii principale: 

Preocupările cele mai importante din următorii trei ani se referă la 
procesele de implementare a noilor coduri de conectare europene. Acestea 
armonizează la nivel european toate reglementările de natură tehnică 
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existente la nivelul fiecărui stat membru, a schimbului de date în timp real 
sau ca întocmire a documentației, a nivelului de analiză dinamică și de 
simulare de proces, cât și a modului de verificare a tuturor operatorilor din 
sistem: utilizatori, producători, distribuitori și operatori de sistem. Astfel, 
Sesiunea RTF4 a abordat probleme tehnice și de reglementare esenţiale 
care vor avea efecte determinante în următorii ani. În acest context s-au 
evidențiat referirile și poziționarea calității energiei electrice în cadrul 
reglementărilor viitoare. 

 O importanță deosebită în practica analizei calității energiei electrice a 
reprezentat-o evaluarea rezultatelor privind calitatea energiei electrice în 
procesul de testare și de funcționare de durată a centralelor electrice foto-
electrice. Dezbaterea aspectelor generale, dar și în special a unor cazuri 
particulare a avut un înalt nivel științific. Este de dorit ca subiectele 
analizate să fie continuate prin analize asupra unui număr mai mare de 
centrale. 

 Utilizarea unităților de stocare a energiei de capacitate mare (peste  
1 MWh) este aproape inexistentă în SEN. Datele prezentate pot fi de 
interes pentru impulsionarea producerii acestor surse şi experimentarea 
lor în sistemul energetic din România. 



SESIUNI  
DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE  

 
 

DS1: Politici şi obiective naţionale pentru integrarea  
în politica UE în domeniile de energie şi mediu 

 
Principalele teme abordate în cadru sesiunii de comunicări ştiinţifice 

au fost: 
− Politici de energie şi mediu;  
− Securitatea furnizării de energie; 
− Accesibilitatea surselor de energie şi mecanisme de finanţare;  
− Surse regenerabile de energie în România şi în lume;  
− Utilizarea surselor regenerabile de energie. 
Informaţiile prezentate în cele 25 referate ale DS1 au evidențiat 

preocuparea pentru găsirea de soluţii cât mai bune pentru alinierea sectoa-
relor de energie şi de mediu la politicile UE în domeniu, cu respectarea 
celor 3 cerinţe principale ale acesteia: sustenabilitatea, competitivitatea şi 
siguranţa în alimentarea cu energie. 

Un subiect larg dezbătut, a fost cel legat de vulnerabilitatea abonaților 
utilizatori la preţul energiei pe piaţa liberă, concluzia fiind aceea că în 
contextul politicilor actuale, trebuie găsite soluţii fezabile pentru reducerea 
vulnerabilităţii.  

În cadrul prezentărilor şi a discuţiilor pe marginea acestora a fost 
subliniată importanţa utilizării surselor regenerabile de energie (SRE) şi, în 
acest context, regândirea politicilor privind susţinerea proiectelor care pro-
pun utilizarea SRE, astfel încât să nu fie perturbate mecanismele de piaţă. 

Prin referatele prezentate şi discuțiile generate a fost atins obiectivul de 
a disemina și de a supune atenției specialiștilor soluții de integrare a 
politicilor naţionale în domeniul energiei şi al mediului în cadrul politicii UE.  
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Au fost supuse atenției specialiștilor și au fost diseminate propuneri 
inovative de soluții de integrare a politicilor naţionale în domeniul energiei 
şi al mediului din politica UE.  

 
Lucrări premiate la DS1 

 

 
 
 

DS2: Pieţe de energie.  
Operarea pe piaţă comparativ cu planificare 

 
În cadrul sesiunii ştiinţifice DS2 au fost supuse analizei următoarele 

teme de interes: 
− Probleme ale piețelor de energie; 
− Integrarea surselor regenerabile; 
− Riscul în sistemele energetice;  
− Sistemul Energetic Național în cadrul Sistemului Energetic European;  
− Performanțele Sistemului Energetic. 
 

Cele 29 lucrări prezentate în cadrul DS2 au abordat aspecte de interes 
deosebit în sistemele actuale de energie, în care dezvoltarea tehnologică şi 
creşterea dotării cu sisteme informatice moderne au determinat o serie de 
vulnerabilităţi care trebuie să fie luate în considere pentru o operare sigură 
şi fiabilă a sistemelor de energie. 

De o atenţie deosebită s-a bucurat lucrarea „Synchronius Interconection 
of Ukrainian and Moldovian Power Systems to the Continental European 
ENTSO-E Power Systems”, prezentată de dna. Daniela Bolborici de la 
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CNTEE Transelectrica. Lucrarea cuprinde o analiză profundă a situaţiei 
actuale şi a pașilor concreţi care trebuie făcuţi pentru realizarea inter-
conexiunii. În cadrul amplelor discuţii pe marginea lucrării au luat cuvântul 
reprezentanți din Republica Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, 
care au expus pe larg punctul lor de vedere cu privire la tergiversarea 
conectării celor două sisteme energetice din România și din Republica 
Moldova. De asemenea, au avut intervenţii aprofundate reprezentaţi ai 
ISPE, ANRE, Transelectrica. 

 

Concluzii: 
 România are un rol deosebit în cuplarea pieței de energie la cea 

europeană (Ungaria, Cehia, Slovacia) și poate ajuta Republica Moldova în 
creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică. În acest sens, 
interconectarea celor două sisteme electroenergetice, în prima etapă în 
regim asincron, va permite asigurarea acestui deziderat și va permite parti-
ciparea Moldovei la un model de piață impus de reglementările ENTSO-E; 
 Problema realizării pieței europene de energie este de mare actua-

litate având în vedere creșterea competitivității și a transparenței; 
 Experiența ce va fi obținută în etapa imediat următoare în cadrul 

interconectării asincrone va permite pregătirea pentru viitoarea funcționare 
sincronă solicitată de Ucraina și de Republica Moldova. Experiența României 
și a Bulgariei a demonstrat că sunt necesari circa 10 ani pentru a se finaliza 
programul conform cu Acordul de asociere ENTSO-E. 

 

Lucrări premiate la DS2 
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DS3: Eficienţa energetică. Conservarea energiei. 
Noi probleme şi tendinţe 

 
Lucrările prezentate în cadrul sesiunii DS3 au fost caracterizate de un 

nivel ştiinţific ridicat, având în vedere şi faptul că temele abordate sunt 
extrem de actuale şi ridică multe provocări. Eficienţa energetică în clădiri, 
în industrie, sursele regenerabile, oraşe inteligente, mobilitate electrică şi 
infrastructură, stocarea energiei, toate acestea sunt tematici de deosebit 
interes în contextul energetic actual. Aceste aspecte au fost pe larg abor-
date în cadrul celor 46 lucrări ştiinţifice. Numărul mare de lucrări a făcut 
dificilă abordarea în profunzime a întregii tematici şi reducerea timpului 
acordat discuţiilor. 

În cadrul tematicii „Eficienţa energetică în industrie” au fost prezentate 
lucrări cu teme de mare interes privind soluţiile inovative aplicate de ICPE 
ACTEL pentru creşterea eficienţei energetice la producători şi utilizatori, 
privind semnificaţia indicatorului de intensitate energetică şi modul de 
calcul al acestuia sau consideraţii privind creşterea nivelului de eficienţă 
energetică a utilizatorilor industriali. De asemenea, a fost adusă în discuţie 
evoluția indicatorilor și politicile referitoare la eficiența energetică în 
România, a fost prezentată o soluţie software de gestiune energetică pen-
tru aplicaţii industriale şi au fost dezbătute şi subiecte precum cele legate 
de programele de formare și instruire pentru managerii și auditorii 
energetici sau progresul din sectorul eficienței energetice din Republica 
Moldova pe parcursul ultimului deceniu. De un interes aparte a fost 
subiectul legat de construirea liniilor electrice aeriene moderne compacte 
echipate cu dispozitive FACTS considerată a fi una dintre cele mai eficiente 
metode de dezvoltare a rețelelor electrice. 

În cadrul tematicii „Clădiri eficiente energetic” au fost prezentate lucrări 
cu teme deosebit de atractive, care, raportate la contextul european actual, 
au abordat aspecte precum îmbunătăţirea performanţei energetice şi 
creşterea numărului de clădiri cu necesar de energie aproape zero (NZEB), 
soluţii pentru creşterea eficienţei energetice în clădirile publice şi aspecte 
legate de calitatea mediului interior. Au fost prezentate de asemenea 
soluţii dezvoltate în cadrul unor proiecte europene referitoare la metode de 
control avansate dedicate clădirilor nerezidențiale existente, pe baza unor 
modele avansate de simulare a consumului de energie în clădiri. Monito-
rizarea și controlul calității aerului din interiorul locuințelor a fost un alt 
subiect adus în discuţie, subiect aflat în strânsă legătură cu noţiunea de 
eficientizare energetică a clădirilor. A fost prezentat un nou concept de 
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clădire NZEB şi, de asemenea, au fost aduse în discuţie şi aspecte legate de 
cercetări în ceea ce priveşte izolaţia termică și fonică a clădirilor. 

În cadrul tematicii „Oraşe inteligente” au fost prezentate lucrări care au 
dezbătut teme privind schemele de sprijin pentru promovarea cogenerării 
de înaltă eficienţă, a exploatării potenţialului energetic marin sau a celui 
eolian de tip offshore. Au fost aduse în discuţie posibilităţile de dezvoltare 
ale clusterului energiei din surse regenerabile din zona Dobrogea. A fost 
dezbătut subiectul interconectării zonelor de control ale celor patru 
„operatori transport sistem” (OTS) din Europa Centrală și de Sud-Est care 
în prezent se confruntă cu tot mai multe probleme pentru a asigura 
securitatea sistemului de transport și ponderea tot mai mare a energiei din 
surse regenerabile. Tot aici au fost prezentate soluţii dezvoltate recent în 
România precum întreruptorul cu comutaţie în vid de 145 kV destinat 
centralelor electrice de 110 kV sau soluţii cu surse regenerabile, dezvoltate 
în cadrul proiectelor europene precum sistemele PVT (sisteme solar 
termice), toate subiectele enumerate fiind aliniate tematicii abordate. 

În cadrul tematicii „Mobilitate electrică şi infrastructură” au fost prezen-
tate lucrări cu teme privind soluţiile inovative precum cele dezvoltate de 
ICPE, referitoare la motoarele electrice fără perii cu magneți permanenți, 
folosite pentru vehicule electrice ușoare. De un interes aparte a beneficiat 
subiectul referitor la soluţiile dezvoltate de ICPE în ceea ce priveşte pro-
pulsia electrică, automobilul electric şi staţia de încărcare bazată pe 
utilizarea surselor regenerabile de energie. Tot aici au fost dezbătute teme 
legate de conceptul Smart Grid în distribuţia de energie electrică dar şi 
referitoare la operaţiunile de modernizare ale LEA, utilizând tehnologia 
Aero-Z. Deosebit de interesantă a fost lucrarea prezentată de Electrica, care 
a adus în discuţie bunele practici promovate de operatorii de distribuție 
pentru integrarea vehiculelor electrice. De asemenea, de remarcat a fost şi 
subiectul centralelor cu ciclu combinat și de cogenerare. 

În cadrul tematicii „Stocare de energie” au fost prezentate lucrări cu 
subiecte din domeniul stocării de energie; au fost prezentate tipuri de 
materiale metalice cu proprietăţi speciale care pot fi utilizate în stocarea 
energiei la temperaturi criogenice, au fost dezbătute aspecte privind 
stocarea electrochimică, o nouă facilitate dezvoltată la ICSI Rm. Vâlcea, dar 
şi aspecte legate de utilizarea hidrogenului pentru stocarea energiei. De 
asemenea, au fost prezentate sisteme hibride de stocare a energiei precum 
şi aspecte legate de performanţele actuale ale bateriilor Li-Ion. 

Lucrările din această secțiune au prezentat perspective și soluții de 
dezvoltare ale sectorului energetic prin prisma creşterii eficienţei energe-
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tice industriale şi a eficienţei clădirilor în general, printr-o abordare directă 
a conceptului de „oraş inteligent”, cât şi prin migrarea înspre zona electro-
mobilităţii şi dezvoltarea infrastructurii pentru susţinerea acesteia. 
 

Concluzii: 
Lucrările prezentate şi discuţiile pe marginea subiectelor supuse discu-

ţiilor au permis scoaterea în evidenţă a următoarelor concluzii: 
 Toate lucrările prezentate au ilustrat preocupările autorilor în 

domenii de interes major, mai ales în contextul european actual în ceea ce 
priveşte dezvoltarea sustenabilă, eficienţa energetică şi energia din surse 
regenerabile; 
 Pentru România, îmbunătățirea eficienței energetice este o prio-

ritate a politicii energetice naționale, datorită contribuției majore pe care 
aceasta o are la realizarea securității aprovizionării, durabilităţii și compe-
titivităţii, pentru economisirea surselor de energie primară și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră; 
 Lucrările prezentate au conturat viziunea politicii energetice euro-

pene de astăzi care corespunde conceptului de dezvoltare sustenabilă şi  
se referă la aspecte importante precum: creşterea eficienţei energetice, 
dezvoltarea durabilă a producţiei, transportului şi utilizările/conversiile  
de energie, siguranţa în aprovizionarea cu energie şi reducerea emisiilor  
de gaze cu efect de seră prin dezvoltarea oraşelor inteligente, dezvoltarea 
sectorului electro-mobilităţii ș.a. 
 

Lucrări premiate la DS3 
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DS4A: Petrol, gaze naturale,  

convenţionale şi neconvenţionale 
 
Secţiunea de comunicări DS4A a cuprins 26 de lucrări, prezentate  

în cele 3 sesiuni planificate pentru acest domeniu. Lucrările prezentare au 
conţinut informaţii deosebit de valoroase, multe dintre acestea având şi un 
înalt caracter ştiinţific şi tehnologic.  

Lucrările au fost grupate pe trei tematici distincte şi anume: 
– Geologie şi Inginerie de zăcământ din industria de petrol şi gaze; 
– Probleme economice şi de siguranță/risc, specifice industriei de petrol 

şi gaze; 
– Probleme privind tehnologiile de foraj şi extracţie, transportul 

hidrocarburilor şi al biocombustibililor.  
Lucrările au fost elaborate de către specialişti de reală reputaţie, 

cunoscuți şi recunoscuţi în domeniile lor de specialitate, precum şi de tineri 
cercetători de mare perspectivă şi cu reale calități pentru activitățile de 
cercetare ştiinţifică şi/sau tehnologică.  

Autorii lucrărilor au provenit din societăţi de mare importanţă din 
domeniu şi nu numai, precum: Romgaz, OMV Petrom, Conpet, Engie, Distrigaz 
Sud, INCD, Insemex Petroşani, Gerom Internaţional, Amroco, Opcom, respectiv 
instituţii academice şi universitare precum: Academia Română, Universitatea 
de Petrol și Gaze Ploieşti, Politehnica București, I.C.N. Piteşti, U. Spiru Haret, 
U. Ecologică SA, dar şi din alte ţări, precum: Newbourne School of Petroleum 
and Geological Engineering (SUA), Jacobs University Bremen (Germania) şi 
E.O. Paton Electric Welding Institute, The National Academy of Science of 
Ukraine.  

Timpul alocat sesiunii de comunicări ştiinţifice a constituit şi un cadru 
adecvat pentru comentarii, completări, propuneri şi discuţii între partici-
panți, respectiv între specialiști/profesioniști consacraţi precum și tineri 
cercetători de mare perspectivă în acest domeniu.  

 

Concluzii 
În urma prezentării lucrărilor şi a discuţiilor care au avut loc s-au 

desprins o serie de concluzii importante între care: 
 Hidrocarburile (petrolul şi gazele) au o pondere importantă în 

balanţa energetică din ţara noastră, atât ca sursă de energie primară, cât şi, 
mai ales, pentru combustibili şi surse directe de climatizare a construcțiilor 
și/sau în industrie; 
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 Hidrocarburile au o importanţă deosebită în asigurarea indepen-
denței energetice a României, însă din cauza, pe de-o parte, a declinului 
natural al zăcămintelor exploatate pe o perioadă mare de timp, iar pe de 
altă parte din cauza reducerii substanţiale a lucrărilor de explorare pentru 
descoperirea şi/sau valorificarea unor noi zăcăminte, producţia internă nu 
asigură decât parțial nevoile de consum intern, astfel că pentru completare 
trebuie să se recurgă la importul unor cantități importante, în special, de 
petrol/ţiţei;  
 Se impune urgentarea şi extinderea lucrărilor de explorare şi 

exploatare pentru noi zăcăminte de hidrocarburi, convenţionale şi 
neconvenţionale, atât „onshore”, cât şi „offshore”; 
 Scăderea costului, în special la ţiţei, precum şi oferta crescută de 

petrol şi gaze pe piaţa mondială au redus substanţial investiţiile în lucrările 
de explorare-exploatare (upstream) cu consecinţe dramatice, atât din punct 
de vedere tehnologic şi economic, cât şi în ceea ce privește consecințele 
sociale;  
 Cu toate aspectele geo-politice nefavorabile, este de apreciat faptul 

că multe societăți și instituţii investesc, încă, destul de mult în cercetarea 
științifică și tehnologică din acest domeniu. Au fost realizate numeroase 
lucrări ştiinţifice, tehnologice şi tehnico-inginerești, deosebit de utile şi la 
un nivel comparabil cu cele realizate pe plan internaţional.  

 
Lucrări premiate la DS4A 
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DS4B: Energia nucleară 

 
Secţiunea DS 4 B şi-a propus să faciliteze un schimb de opinii şi 

informaţii menit să contribuie la implementarea strategiei sectorului 
energetic, obiectivul general vizând satisfacerea necesarul de energie în 
prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, prin utilizarea de tehnologii 
eficiente, atât din punct de vedere al costurilor, cât şi al siguranţei şi 
securităţii energiei, respectând principiile dezvoltării durabile.  

În intervalul de timp alocat au fost prezentate 13 lucrări, iar la 
secțiunea poster au fost susţinute 10 lucrări. Autorii acestor demersuri 
ştiinţifice au reprezentat entităţi din domeniu nuclear (RATEN ICN, 
RATEN CITON, ICSI – Rm. Vâlcea, SNN, SNN-FCN), dar şi din mediul 
academic (UPB – Bucureşti).  

Dezbaterile au beneficiat și de colaborarea unor instituţii din 
străinătate, precum ENEA şi ANSALDO din Italia, în vederea elaborării de 
noi tehnologii.  

Dintre problemele şi tematicile care au prezentat un interes deosebit 
s-au desprins: 

 Operarea în condiții de securitate nucleară a sistemelor de la U1 și 
U2 CNE – Cernavodă prin:  

o evaluarea comportării la coroziune a materialului generatorului 
de abur CANDU în condiţii extreme, investigarea cauzelor care 
au condus la degradarea tuburilor de oţel inox din preîncălzi-
toarele de înaltă presiune din CNE Cernavodă; 

o îmbunătăţirea tehnicilor în domeniul fabricaţiei fasciculelor 
combustibile CANDU; 

o managementul riscului CNE prin analiza aspectelor post 
Fukushima;  

o dezvoltarea unui echipament robotizat pentru inspecţia vizuală 
şi prelevarea de probe din tubul de presiune CANDU 600, 
pentru măsurarea conţinutului de hidrogen şi deuteriu; 

o implementarea tehnicii gamma scanning ca metodă nedistruc-
tivă utilizată în examinarea EC iradiate. 

 Depozitarea temporară a apei grele tritiate din centralele nucleare 
în curs de dezafectare şi căile finale de gestionare a acesteia; 
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 Implementarea unei instalaţii de detritiere la U1 şi la U2 de la CNE 
Cernavodă (CTRF) cu menţinerea unei concentraţii în regim staţionar la 
nivel scăzut, bazată pe tehnologia procesului de schimb izotopic catalizat; 
 Managementul deşeurilor radioactive; 
 Necesitatea identificării gradului de detaliere a informaţiei pentru 

elaborarea, avizarea şi aprobarea procedurii de obţinere a acordului de 
mediu (procedura AM) pentru un proiect nuclear major; 
 Iniţierea de proiecte şi tehnologii noi ce vizează dezvoltarea 

domeniului energetic nuclear prin: 
o contribuţii la Programele cadru FP7 și H2020 ale UE; 
o oportunităţile şi provocările pentru implementarea şi constru-

irea demonstratorului ALFRED în România, dezvoltarea unor 
facilităţi de testare; 

o aplicarea unei metodologii care conduce la poziţionarea opti-
mă a dispozitivului de disipare a energiei seismice, aplicabil 
oricărui sistem, inclusiv pentru sistemele din CNE; 

o dezvoltarea de strategii pentru: 
- susţinerea fabricaţiei pulberii de dioxid de uraniu sinteri-

zabil, necesare producerii combustibilului nuclear românesc; 
- asigurarea forţei de muncă în domeniul nuclear, în acord cu 

cerinţele pieţii. 
 

Concluzii 
Lucrările prezentate şi intervenţiile participanţilor din sală au pus în 

evidenţă următoarele aspecte principale:  
 România dispune, atât de infrastructura necesară, cât și de potenţia-

lul tehnic şi uman pentru derularea unui ciclu nuclear complet, incluzând 
prelucrarea materialului fisionabil, fabricaţia elementelor combustibile 
CANDU, operarea centralelor nucleare, managementul deşeurilor radio-
active, bazat pe un suport ştiinţific şi tehnic, de cercetare-dezvoltare şi 
inginerie tehnologică cu o tradiţie de peste 45 ani, care permite asigurarea 
unui mix energetic echilibrat şi sustenabil la nivel naţional, bazat şi pe 
energia nucleară; 
 Capabilitatea pentru aportul la dezvoltarea noilor concepte de 

reactoare GIV, prin implementarea demonstratorului răcit cu plumb, 
ALFRED, în România, în conformitate cu strategia europeană pe termen 
mediu şi lung, asigurând conectarea cercetării româneşti la priorităţile 
cercetării europene şi la dezvoltarea unei tehnologii de vârf.  
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Lucrări premiate la DS4B 

 
 
 

DS5: Cărbune şi tehnologiile  
pentru cărbune curat 

 
În cadrul Secțiunii DS5 au fost luate în discuție cinci tematici și anume:  
− Tehnologii curate pentru cărbune;  
− Extragerea și stocarea cărbunelui;  
− Procesul de co-ardere a cărbunelui; 
− Metode moderne de minerit, probleme de mediu; 
− Soluții moderne în utilizarea produselor energetice fosile. 
 

Cele 27 lucrări prezentate au fost realizate de specialişti de la 
Complexul Energetic Oltenia, Univ. din Petroșani, Academia de Științe Tehnice 
din România, Univ. Politehnica București, CONVERSMIN SA București, 
INSEMEX Petroșani, GEROM Internațional, Phanteon Group, ICEMENERG, 
CFP Perfect Service, ICSI Rm. Vâlcea, Univ. Spiru Haret București, Univ. 
Bioterra București, Univ. din Pitești, Univ. Jacobs Bremen Germania, SDL 
Pitești, ICPM SA Baia Mare, EM Lupeni, Primăria Petroșani, DMP București, 
Fundația Bazată pe Cunoaștere București.  

În materiale de înaltă ținută, s-au prezentat analize ale problematicii 
privind domeniul resurselor fosile, tehnologii moderne de valorificare 
superioară a cărbunelui prin tehnici de lichefiere, importanța reducerii 
emisiilor de noxe din gazele de ardere, conformarea la normele de mediu, 
situația zăcămintelor de lignit și tendințele dezvoltării resurselor de 
energie în perspectiva anului 2040. 
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Au mai fost abordate, în mod pragmatic, problematici ce vizează 
aspecte legate de piața de energie și constrângerile acesteia, concepția și 
dezvoltarea tehnologiilor de reducere a NOx, optimizarea soluțiilor de 
funcționare a instalațiilor de desulfurare, fiind prezentate proiecte con-
crete realizate la nivelul Complexului Energetic Oltenia precum și preocu-
pările de viitor. 

Tematicile ample, variate și la obiect, au mai evidențiat preocupări din 
domeniile securității și sănătății în muncă, impactul asupra mediului, 
recuperarea deșeurilor miniere rezultate din industria energetică, închi-
derea și ecologizarea perimetrelor miniere și tehnologii de epurare a apelor 
de mină. 

 
Concluzii 
În urma lucrărilor prezentate și a discuțiilor purtate s-au desprins o 

serie de concluzii, între care: 
 Pentru asigurarea securității naționale pe termen mediu și lung se 

impune exploatarea rațională a resurselor energetice neregenerabile și 
prelungirea cât mai mult a duratei de epuizare a acestora 
 Regândirea pieței de energie electrică prin reconsiderarea întregului 

mix de resurse, în mod echilibrat și optimizat, având ca pilon central cărbu-
nele energetic, care ar trebui să acopere cel puțin 30% din piață. În acest 
context, este necesar să se implementeze în România o componentă în 
cadrul pieței de energie electrică bazată pe „capacity mechanism”, care să 
poată asigura resursele financiare necesare menținerii în stare bună de 
funcționare a capacităților de producere a energiei pe cărbune capabile să 
funcționeze eficient în perioadele în care producția de energie electrică din 
surse regenerabile nu poate asigura producția necesară la nivelul capacității 
instalate. 
  Continuarea furnizării energiei electrice pe bază de cărbune și 

înlocuirea capacităților învechite prin realizarea de noi capacități de produ-
cere în grupuri termoenergetice de condensație și cogenerare, cu eficiență 
ridicată și parametri supracritici, 
  Considerarea noilor tehnologii de valorificare superioară a cărbu-

nilor prin lichefiere, utilizând metodele de depolimerizare catalitică la 
presiune joasă sau prin lichefiere indirectă. 
 La unitățile viabile de producere a energiei electrice pe bază de 

combustibil solid (cărbune) este necesară finalizarea investițiilor cuprinse 
în programul de conformare la condițiile de mediu. 
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Lucrări premiate la DS5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



MESE ROTUNDE  
LA NIVEL CORPORATIV 

 
În cadrul manifestărilor care au avut loc pe durata lucrărilor FOREN 

2016 s-au desfăşurat şi 10 Mese Rotunde la nivel corporativ, organizate de 
companii din ţară şi din străinătate, care au avut un aport important la 
analiza unor aspecte specifice ale industriei energetice. La fiecare Sesiune 
de discuţii la care au participat, în medie, peste 50 de specialiști, 
dezbaterile au fost deosebit de animate, fiind analizate în mod deschis, 
profesional şi cu pasiune cele mai actuale aspecte ale sistemelor de energie 
și/sau de prospecțiuni ori de infrastructură specifice fiecărei corporație 
organizatoare. 

Prezentarea în detaliu a dezbaterilor, deşi prezintă un interes deosebit, 
nu poate fi redată în cadrul acestui material. Ca atare, au fost selectate 
două tipuri de Mese Rotunde: Masa Rotundă organizată de către 
Universitatea Tehnică a Republicii Moldova şi Masa Rotundă organizată de 
întreprinderea Electromagnetica pentru a pune în evidenţă principalele 
probleme abordate în dezbaterile meselor rotunde desfăşurate în cadrul 
FOREN 2016. 

 
 

Masa Rotundă a Universităţii Tehnice a Moldovei 
 
Masa Rotundă cu tema „Extinderea proceselor de integrare a sectorului 

energetic al Republicii Moldova cu cel al României”, moderată de dl. prof. dr. 
Ion Stratan, şeful catedrei Electroenergetică din cadrul facultăţii de 
Energetică şi Inginerie Electrică – Chișinău, a avut ca subiect principal 
conectarea energetică a sistemului energetic al Republicii Moldova la 
Sistemul Energetic European prin intermediul Sistemului Energetic din 
România. Au fost luate în discuţie diferitele variante posibile pentru inter-
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conectarea sistemelor electrice. Dl. prof. dr. Valentin Arion a susţinut cu 
pasiune soluţia interconectării fizice în asincron prin două puncte de 
injecţie în care să fie instalate convertoare de frecvenţă (back-to-back). De 
asemenea, a militat pentru dezvoltarea în Republica Moldova a Pieţei de 
Energie Electrică după modelul din România.  

Domnul academician Vitalie Postolati a prezentat posibilităţile prac-
tice de realizare a liniilor electrice de înaltă tensiune necesare inter-
conexiunii, pe baza unor proiecte cu culoar îngust dezvoltate în cadrul 
Institutului de Energetică al Academiei Republicii Moldova. Soluţia propusă ar 
permite reducerea costurilor dar şi reducerea duratei de execuţie. 

Problemele specifice legate de implicaţiile interconectării cu sistemul 
electroenergetic european prin intermediul sistemului electroenergetic din 
România au fost prezentate pe larg de către dl. Ion Komendant, cerce-
tător ştiinţific la Institutul de Energetică al Academiei Moldovei. Conexiunile 
energetice actuale cu Ucraina şi cu centrala Kuciurgani din stânga Nistrului 
asigură teoretic nivelul de stabilitate necesar, dar reprezintă un sistem de 
alimentare imprevizibil care nu poate asigura o soluţie sigură de viitor. 
Desigur că o interconectare cu sistemul energetic european este cea mai 
bună soluţie, dar trebuie avute în vedere atât costurile, cât şi condiţiile 
specifice de funcţionare stabilă a sistemului. În condiţiile actuale conec-
tarea sincronă nu este posibilă, atât din punct de vedere tehnic, dar şi a 
condiţiilor geopolitice. 

Dl. prof. dr. Mihai Cernei şi dl. ing. Vasile Leu au subliniat faptul că 
este necesar să se analizeze şi aspectele legate de producerea şi transportul 
energiei termice, domeniu în care în cadrul sistemului de alimentare 
centralizată cu energie termică (SACET) a Municipiului Chişinău au fost 
obţinute rezultate încurajatoare.  

Problemele specifice sistemelor de distribuţie a energiei electrice au 
fost analizate pe larg de către dl. dr. ing. Savin Igor care a subliniat necesi-
tatea investiţiilor pentru a asigura o alimentare sigură şi fiabilă utiliza-
torilor industriali şi rezidenţiali. 

Masa Rotundă a permis analiza cu un înalt profesionalism a soluţiilor 
actuale şi de perspectivă a sistemului de alimentare cu energie electrică, cu 
gaze şi cu energie termică a locuitorilor din Republica Moldova. S-a pus în 
evidenţă, în special, perspectiva europeană a sistemului energetic al 
Moldovei şi necesitatea ca toţi specialiştii să-şi concentreze atenţia pe  
o soluţie unică, cea mai fezabilă în stadiul actual. De asemenea, a fost 
subliniat aportul CNR-CME în sprijinirea eforturilor specialiştilor din 
Republica Moldova pentru elaborarea de soluţii viabile pentru a asigura 
accesibilitatea la energia modernă a locuitorilor Republicii Moldova. 



D E C L A R AŢ I A  F O R E N  2 0 1 6  

 
72 

 
Masa Rotundă a Întreprinderii Electromagnetica SA 

 
Masa Rotundă cu tema „ENERGSSys – Instrument de lucru pentru creșterea 

eficienței energetice la consumatorii casnici”, moderată de dl. Eugen Scheuşan, 
director general Electromagnetica SA şi prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, a 
abordat în principal un subiect deosebit de important al dezvoltării siste-
mului electroenergetic, şi anume asigurarea unui sistem inteligent de conto-
rizare a energiei electrice şi evaluarea calităţii energiei electrice furnizate. 

Domnii Ionel Frăţilă, şef departament proiectare echipamente electrice 
şi de comunicaţii, şi Victor Lazăr, din cadrul aceluiaşi departament, au 
prezentat pe larg sistemele dezvoltate de Electromagnetica SA pentru 
contorizarea inteligentă a energiei electrice. Au fost subliniate caracte-
risticile tehnice ale sistemelor, modul practic de implementare a sistemelor 
în mediul rezidenţial, posibilităţile de transfer a informaţiilor din contoare 
prin circuitele de comunicaţie elaborate, soluţiile pentru stocarea şi 
securizarea informaţiilor din contoare.  

Intervenţiile domnilor Eugen Scheuşan şi Octavian Macovei, director 
tehnic al întreprinderii Electromagnetica SA, au subliniat avantajele 
sistemelor de contorizare elaborate şi necesitatea ca normativele ANRE să 
asigure promovarea noilor tipuri de contoare în cadrul reţelelor electrice 
inteligente. 

Dl. dr. ing. Dumitru Federenciuc, director Electrica, a subliniat că un 
sistem de măsurare inteligent este o parte a eforturilor pentru realizarea 
unei reţele electrice inteligente în care utilizatorul de energie este elemen-
tul principal. Existenţa unor date fiabile privind energia utilizată permite 
furnizorului de energie electrică elaborarea de strategii clare pentru 
dezvoltarea sistemului de distribuţie, cu integrarea surselor regenerabile de 
energie şi utilizarea în viitor a sistemelor de stocare. Un rol important al 
contorizării inteligente îl are în schimbarea comportamentului energetic al 
utilizatorilor, cu folosirea eficientă a energiei şi limitarea facturii pentru 
energia utilizată. 

În cadrul amplelor discuţii pe marginea materialelor prezentate au luat 
cuvântul reprezentanţi ai furnizorilor de energie electrică, dar şi a 
utilizatorilor. Au fost apreciate calităţile produselor Electromagnetica SA, a 
fost subliniată necesitatea continuării dotării utilizatorilor, în special a celor 
rezidenţiali, cu sisteme inteligente de măsurare a energiei utilizate, folosirea 
informaţiilor din aceste sisteme pentru creşterea eficienţei în utilizarea 
energiei electrice şi pentru controlul calităţii energiei electrice furnizate. 
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Programul 

Viitorii Lideri Energeticieni din România – VLER 
 

Workshop internațional VLER  
„Tinerii energeticieni și provocările de mâine“ 

 
În ziua de 14 iunie 2016, s-au desfășurat lucrările Workshop-ului 

internațional VLER cu tema „Tinerii energeticieni și provocările de mâine“. 
Workshop-ul VLER a fost moderat de dna. Elena Ratcu, managerul 

Programului VLER, dl. Lucian Toma, coordonator tehnic al programului 
VLER și dl. Einari Kisel, coordonator regional pentru Europa Centrală și 
de Est în cadrul Consiliului Mondial al Energiei. 

Organizat într-un stil inedit și creativ, workshop-ul VLER a evidențiat 
cele mai actuale probleme ale energeticii de azi și de mâine, precum și 
modul în care tinerii energeticieni sunt pregătiți să depășească provocările 
determinate de o schimbare reală a paradigmei energetice, pe baza unui  
set solid de valori care să vină în întâmpinarea evoluțiilor tehnologice în 
sectorul energie-mediu.  

 

Elementele inedite ale workshop-ului VLER au fost stimularea și 
promovarea lucrului în echipă, relaționarea, cunoașterea și comunicarea 
între participanți, caracterul proactiv, atractiv, creativ și deschis al 
acestuia, precum și utilizarea unui facilitator de echipă. 

 

Workshop-ul VLER a dezbătut următoarele subiecte: 
1. Geopolitica surselor de energie;  
2. Energia digitală; 
3. Micii producători și consumatori (Prosumers); 
4. Tinerii și energia (TI. nerg). 
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Concluziile și recomandările workshop-ului VLER au fost sintetizate 
într-un document final care a reprezentat „Declarația VLER la FOREN 
2016“ și care a fost prezentată în cadrul Sesiunii de Închidere a FOREN 2016. 

 
Declarația VLER la FOREN 2016 

 
Programul „Viitorii Lideri Energeticieni din România – VLER“ este inițiat 

de Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) 
pentru se armoniza cu „Future Energy Leaders’ Programme (FEL-100)“ al CME 
și are ca scop încurajarea tinerilor energeticieni români și promovarea 
ideilor lor pentru dezvoltarea unui nou leadership în domeniul energiei, 
capabil să contribuie la rezolvarea provocărilor privind viitorul sustenabil 
al energiei.  

Noi, tinerii energeticieni, suntem martorii schimbării 
paradigmei energetice, cu accent pe dezvoltarea tehnologiilor 
inovative și inteligente din industria energiei și vom accepta 
schimbarea, considerând că putem contribui la realizările 
viitorului prin schimbarea prezentului și prin păstrarea unui 
trecut memorabil. 

În cadrul workshop-ului internațional VLER „Tinerii energeticieni și 
provocările de mâine“, organizat de Programul VLER din cadrul CNR-CME, 
ne-am reunit eforturile pentru a defini Viziunea VLER pentru anii ce vor 
urma. 

Viziunea noastră constituie Declarația VLER la 
FOREN 2016, rezultată din cele patru subiecte tehnice 
dezbătute la workshop:  

 

1. Geopolitica surselor de energie 
Tinerii VLER consideră că acceptanța socială, 

voința politică, fezabilitatea economică, sustenabi-
litatea energetică și impactul asupra mediului sunt 
premisele adoptării noilor tehnologii. Acestea, împre-
ună cu politicile globale, regionale și naționale joacă 

un rol crucial în definirea viitorului mix energetic și a structurii pieței de 
electricitate pentru consolidarea sa la nivel regional, beneficiind de poziția 
geostrategică a României ca centru al securității energetice și ca țară de 
tranzit. 

La nivel European, rețelele interconectate ar putea reprezenta cadrul 
de îndeplinire a acestor patru condiții. Considerând strânsa legătură dintre 
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ele ca fezabilitate economică, „o primă etapă ar fi estimarea beneficiilor 
nete pentru Europa a unei Uniuni Energetice Europene, pe baza unui set 
complet de sisteme de transport de energie electrică și gaze naturale la 
nivel european“ (Dieter HELM). 

 

2. Digitalizarea energiei 
Digitalizarea energiei este un proces inevitabil 

spre care tind dezvoltările tehnologiei viitorului și 
care oferă beneficii uriașe: accesul facil la informație și 
eficiența utilizării sale, eficientizarea funcționării 
infrastructurilor deja existente, a dezvoltării celor noi 
și îmbunătățirea serviciilor oferite utilizatorilor. În 
același timp, digitalizarea implică și noi provocări, 
adresate în special educării și creșterii conștientizării publicului privitor la 
utilizarea eficientă a energiei în toate mediile sociale și la toate categoriile 
de vârstă, acceptarea și reducerea vechilor și noilor riscuri de securitate 
cibernetică, adaptarea politicilor instituționale și a mentalităților. Noi, 
tinerii VLER ne asumăm provocările generate de 
digitalizarea energiei pentru relansarea economică și 
crearea de noi locuri de muncă.  

 

3. Utilizatorii activi de energie/Prosumers 
Prosumerii pot răspunde provocărilor sectorului 

energetic prin programe corect definite și implemen-
tate, cu scopul de a echilibra cei trei piloni importanți 
ai trilemei energiei: securitatea energetică, echitatea 
energetică, sustenabilitatea mediului înconjurător. 
Utilizatorul activ se confruntă cu și resimte provo-
cările generate de schimbările din piață, sprijină 
dezvoltarea tehnologiilor curate și trebuie să înțeleagă provocările pe care 
rețeaua electrică trebuie să le depășească odată cu dezvoltarea acestora. 

De aceea, trebuie definită și încurajată viziunea în care utilizatorul 
activ beneficiază de tehnologii avansate și participă activ în piață, compa-
niile de utilități înțelegând și răspunzând nevoilor sale, asigurându-le 
drepturile și garantându-le protecția datelor personale.  

Aceasta abordare de tip win-win va aduce reale beneficii, eliminând 
posibilele frustrări care s-ar putea să apară de partea ambelor părți. Noi 
considerăm ca prosumerii nu reprezintă problema, ci soluția – motor a 
tranziției spre o societate sustenabilă, cu o continuă creștere economică, 
responsabilă față de planetă și oameni.  
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4. Tinerii în energie/ TI.nerg 
Din dorinţa de a evita diferențele dintre generaţii 

și de a armoniza generația tinerilor energeticieni cu 
generația seniorilor energiei, tinerii VLER au propus 
crearea unui program dedicat tinerilor, denumit 
„TI.nerg“. Scopul acestui program este ca tinerii să 
transmită seniorilor entuziasmul, ambiţia, dorința şi 
viziunea lor, iar specialiștii cu experiență să împărtă-

şească tinerilor cunoştinţele, experiența și expertiza acestora. Ca un prim 
pas „Ti.nerg“ își propune dezvoltarea, testarea şi optimizarea în domeniul 
energetic a unei platforme deschise care să faciliteze organizarea de work-
shop-uri, dezbateri şi cursuri pe modelul Academiei Consiliului Mondial al 
Energiei, început în Argentina şi extins în mai multe ţări din America de 
Sud şi Europa. Ne propunem ca această iniţiativă să se extindă şi spre alte 
sectoare din domeniul educaţiei, mediului, industriei, pentru ca împreună 
să creăm o comunitate bazate pe motto-ul „Împreună suntem mai buni!“. 

Prin atenta dezbatere a acestor patru subiecte tehnice pe care le consi-
derăm a fi extrem de importante, alături de cele care se dezvoltă acum, noi, 
tinerii VLER, considerăm ca suntem capabili să oferim răspunsuri provo-
cărilor pe care sectorul energiei trebuie să le depășească pentru un viitor 
energetic sustenabil. 

Fiind hotărâți ca și în continuare să contribuim la dezvoltarea și conso-
lidarea obiectivelor și activităților VLER, transmitem întreaga noastră 
gratitudine Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei 
pentru sprijinul constant acordat activităților noastre și pentru posibili-
tatea de a fi participat la lucrările FOREN 2016. 

„Împreună vom învinge.“  

 
 
N.B. Tinerii VLER care au participat la realizarea workshop-ului și la redactarea 

Declarației VLER la FOREN 2016 sunt:  

Ioana Gafton,  

George Constantin,  

Dorian Sidea,  

Claudiu Butacu,  

Alisa Manoloiu,  

Luminița Durău,  

Gabriela Sava,  

Liliana Simhas,  

Roxana Pigulea,  

Florian Mihalce,  

Emil Macovei, Mihai Vilt,  

Mihai Toader-Pasti.



 
 

 
 

 
 

 





EXPOFOREN 2016 
 
 

La pas prin EXPOFOREN – 2016* 
 

Expoforen 2016 a oferit celor 30 firme expozante un mediu nou, 
neîntâlnit în istoria de 24 de ani și 13 ediții ale Forumului energeticienilor 
români care, de șase ani, a devenit Forumul Regional al energeticienilor din 
zona central și sud-est europeană. 

Organizată într-un mediu aproape natural, pe spațiul exterior oferit cu 
generozitate de Vox Maris Grand Resort, între mare și oameni, între soare 
și, neplanificat, ploaie, cele 39 de standuri oferite de FOREN – 2016, au 
fost ocupate de 30 companii și firme de notorietate „actori“ importanți în 
industria energetică din România care, într-o arhitectură modernă, au 
prezentat cu, cele mai noi cuceriri ale tehnicii informațiilor sferele lor de 
preocupări și ofertele de produse și servicii. 

Pe lângă forma care a excelat în utilizarea tehnicilor avansate de 
informare, toți expozanții s-au întrecut în modul direct și/sau sugerat în 
același timp, de prezentare a propriilor preocupări, produse, afaceri. 

Cea mai mare parte a standurilor au avut privilegiul de a se etala cu 
vederea spre apa mării, de un calm desăvârșit și de un albastru inefabil, în 
ciuda vicisitudinilor de moment ale naturii, uneori dezlănțuite ce au 
excelat în miezul zilei de 13 iunie cu mai bine de un ceas de torent de apă 
picat în avalanșă din abisurile astrale cu o înfricoșătoare cavalcadă de 
descărcări electrice, năvăliri violente de rafale de vânt și întunecări de 
Apocalipsă. 

Spre deosebire de celelalte ediții ale FOREN, amplasamentul expoziției 
„a stat” în acest an în calea participanților în pauzele de cafea din cele patru 
săli megieșe de conferințe, dezbateri și sesiuni științifice, iar unii dintre 
                                                           

* Capitolul „La pas prin ExpoForen 2016“ a fost realizat de ing. Victor 
Vernescu, consilier științific CNR-CME. 
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amfitrionii standurilor au oferit ei înșiși posibilitatea unei „cești sau pahar 
de vorbă” legate, se înțelege, de specificul și interesele proprii. 

Pentru prezenta expunere ne-am îngăduit, în una din zilele celei de a 
13-a ediție a Forumului, o relaxantă vizitare a tuturor standurilor la 
sfârșitul căreia am avut satisfacția unei îmbogățiri a imaginii de ansamblu 
în ce privește potența factorilor interni și, pe alocuri, regionali de 
explorare/exploatare a resurselor, producția diferitelor forme de energie, 
efectele pieței liberalizate sau reglementate, dar și a „hardului” (ca să 
spunem așa) domeniului de moder-
nizare a utilizării, înregistrării sau/și 
stocării energiei electrice și nu numai. 

Astfel, din standul simplu, dar 
deosebit de explicit al Agenției 
Naționale de Resurse Minerale 
(ANRM), vizitatorul, oricare ar fi 
fost el, a putut afla informații clare 
despre conducta de interconectare a 
sistemului național de transport al 
gazelor naturale din România cu 
sistemul național de transport al gazelor naturale din Republica Moldova 
(poate nu întâmplător, vis-a-vis se afla standul Universității Tehnice a 
Moldovei), pe direcția Iași – Ungheni. A putut, de asemenea, afla infor-
mații despre perimetrele de petrol concesionate, defalcate pentru explorare 
și pentru exploatare, făcându-și, totodată, o imagine asupra multitudinii 
acestora pe întreg cuprinsul țării, dar 
și despre perimetrele de explorare  
în mediul marin (offshore). Bine 
organizat și intuitiv echipat, standul 
ANRM putea (cum mi s-a întâmplat, 
de altfel) lămuri orice vizitator chiar 
și în lipsa amfitrionului. 

Atractiv privirii și prietenos ame-
najat, standul Teletrans a oferit 
informații exhaustive, atât prin docu-
mente scrise, prin exponate, dar și 
prin explicații competente asupra profilului firmei și a serviciilor prestate. 

Teletrans, aflam ca vizitator, furnizează de peste 10 ani servicii IT&C 
pentru Compania Națională de Transport a Energiei Electrice – Transelectrica 
și Dispecerul Național și și-a dezvoltat un portofoliu important de clienți la 
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nivel național. Toate acestea prin intermediul unei infrastructuri ce 
cuprinde, între altele, backbone de aprox. 5.000 km, cu acoperire națională, 
într-o topologie redundantă cu 9 inele și backbone DWDM&IP/MPLS de 

aproximativ 4.000 km, cu acoperire națio-
nală, într-o topologie redundantă cu 4 
inele. Rețeaua de fibră optică pe care sunt 
realizate cele două backbone-uri este 
construită într-o tehnologie fiabilă OPGW 
și asigură puncte de acces în 110 localități 
precum și legături transfrontiere cu 
Ungaria, Bulgaria și Serbia, iar în viitorul 
apropiat, suntem asigurați, și cu Ucraina, 

Moldova și Turcia. Între servicii, Teletrans oferă servicii de transport  
de date pe suport de fibră optică, servicii de comunicații IP, servicii  
de colocare, precum și servicii 
dedicate sistemului SCADA.  

 Pentru a promova imaginea 
CNTEE Transelectrica SA de 
lider pe piața de transport a 
energiei electrice precum și faptul 
că Transelectrica reprezintă inima 
sistemului energetic românesc, 
standul expozițional a avut tema 
„Echilibrium“.  

Pornind de la etimologia cuvântului din limba 
latina aequilibrium, format din aequus  („egal“) + 
libra  („balanță“) standul Transelectrica a dorit să 
arate și să mențină vie în conștiința publicului că 
Misiunea Transelectrica, în calitatea sa de Operator 
de Transport și de Sistem, este aceea de a asigura 
funcționarea Sistemului Electroenergetic Național 
în condiții de maximă siguranță și stabilitate, unul 
dintre obiectivele principale ale companiei fiind și 
realizarea echilibrării în timp real a producției cu 
cererea de energie electrică, managementul tehnic 

al SEN, pe baza mecanismelor specifice de piață, precum și furnizarea 
serviciilor de transport, cu respectarea standardelor de calitate și asigurarea 
stabilității și siguranței în funcționare. 
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Astfel Transelectrica, companie de interes strategic pentru România, 
devine Echilibrul necesar funcționării sigure și eficiente a întregului sistem 
energetic național.  

Elementul de noutate al standului Transelectrica a constat și din 
proiectarea pe pereții formați din monitoare LED de mari dimensiuni ceea 
ce a permis crearea cu succes a unor efecte 
holografice 3D. Standul Transelectrica, 
executat într-o manieră modernă, intere-
santă, compactă, a constituit unul din 
atracțiile EXPOFOREN 2016.  

La standul SIEMENS, la orice oră (am 
primit asigurări) cineva putea furniza 
informații complete asupra gamei de pro-
duse și servicii oferite. Prezența perma-
nentă în stand a unor „fețe” plăcute și 
prietenoase atrăgeau pe vizitator inclusiv 
cu o înghețată, surpriză, în culorile logo-
ului Siemens. Siemens, una dintre cele 
mai mari companii de inginerie electrică 
din România, a prezentat în cadrul FOREN 2016 cele mai noi tehnologii 
din portofoliu. Specialiștii Siemens au oferit informații participanților 
despre echipamentele, soluțiile și serviciile oferite de companie în sectorul 
energetic. 

 

 
 
Totodată, în data de 14 iunie, la Masa Rotundă organizată de firma 

Siemens, peste 70 de invitați au aflat mai multe detalii despre echipa-
mentele de stocare și reglare a energiei, soluțiile Meter Data Management, 
sistemele de analiză a calității energiei, echipamentele Gas Insulated 
Switchgear sau soluțiile pentru industria de petrol și gaze, inclusiv asigu-
rarea mentenanței pentru echipamente de producere a energiei. 
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Ca vizitator, am mai aflat de  
la Roxana Popescu, custodele 
standului, că Siemens are peste 
1.700 de angajați în România și o 
prezență locală de peste 110 ani. 
Mai multe detalii despre portofoliul 
Siemens în domeniul energetic, m-a 
asigurat domnia sa, sunt disponibile 
pe www.siemens.ro. 

La standul Scando Trading am aflat că 
societatea ce-și are adresa în București,  
str. Ioviță, nr. 23-27 este expertă în transfor-
matoare, relee de protecție, baterii de răcire, 
bobine de stingere, transformatoare în rășină 
și comutatoare. Nu știu de ce, dar ascultând 
toate aceste detalii gândul m-a condus cu 
nostalgie la alte entități românești cu nume 
rezonante cândva precum Electroputere sau 
Transformatoare Filiaș și altele asemenea. 
Tocmai de aceea, atât sentimental, cât și pro-
fesional mi-am spus că este meritul Scando 

Trading că nu lasă să moară o asemenea industrie în România.  
La fel stau amintirile și când, în plimbarea-mi de plăcere prin 

Expoforen 2016 am intrat în standul firmei Roxtec România, producă-
toare de sisteme de etanșare cabluri și 
țevi cu caracteristici superioare de dura-
bilitate și rezistență la foc. Durerea 
nostalgică pe care am resimțit-o a fost 
provocată și de faptul că, la primele 
ediții ale Expoforen, asemenea echipa-
mente, e drept, cu tehnologie mai înve-
chită, prezenta ICEMENERG – Service, 
ale căror încercări la foc executate în 
standurile de încercare ale INCERC – 
București erau nu numai spectaculoase, 
dar și satanic de exigente. Amfitrionii 
standului Roxtec mulțumesc tuturor acelora care și-au manifestat interesul 
pentru produsele firmei. Ei ne asigură că soluția Roxtec s-a născut în 
Suedia, în anul 1990, odată cu inventarea ajustărilor Multidiameter™, o 
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tehnologie unică, ce permite adaptarea etanșării la cabluri și țevi de diferite 
dimensiuni, bazată pe module cu straturi detașabile și care rezolvă 
problemele asociate cu perforările diferitelor structuri. Această soluție a 
revoluționat procesele de rutare a cablurilor și de instalare a țevilor. În 
prezent, acest tranzit a devenit standard în industrie, iar Roxtec a devenit 
cel mai mare furnizor de sisteme de etanșare modulare din lume, cu 
prezență în mai mult de 75 de țări la nivel global, având peste 285 de 
certificate de produse și peste 430 de teste și 
aprobări sau agremente înregistrate. Pe de altă parte, 
suntem asigurați că etanșările Roxtec au fost pro-
iectate pentru protecție pasivă contra focului, apei, 
prafului, fumului, gazelor, rozătoarelor/dăună-
toarelor, chimicalelor, pentru zone ATEx, dar și 
pentru împământare, echilibrare de potențial 
între echipamente sau pentru atenuarea per-
turbațiilor electromagnetice (EMC), împre-
ună cu posibilitatea de atenuare a vibrațiilor 
sau a zgomotelor, firma oferind atât suport 
tehnic pentru alegerea celei mai bune soluții 
tehnice (în cazul proiectanților recomandă 
folosirea aplicației gratuite Roxtec Transit 
Designer), cât și cursuri de instalare sau inspecții tehnice la fața locului 
(acestea fiind fără costuri suplimentare), împreună cu un termen de livrare 
rapid, datorită existenței depozitului din Constanța.  

(Contact: Roxtec RO s.r.l., Șoseaua Industrială nr. 6, Logistic Park Constanța, 
RO-900147, România. Comenzi: info@roxtec.ro, E-mail: iulian.saulea@roxtec.ro, 
Mobil: 0729.807.507, Tel. 0341.445.249, www.roxtec.ro). 

La standul Electromagnetica, 
stand aerisit și bine mobilat pentru 
discuții și informare, am avut privi-
legiul și marea satisfacție să-l întâlnesc 
pe însuși directorul general Eugen 
Scheușan, veșnic tânăr și dispus la 
dialog, îndrăgostit pe viață de uzina 
căreia i-a dat o nouă speranță și un 
nou destin. Electromagnetica, uzină 
cândva fanion pe segmentul ei de preo-
cupări, își continuă linia pe baza căreia există de peste 80 de ani. Deși noile 
condiții apărute după 1989 au creat mari dificultăți pentru integrarea într-o 
piață concurențială crâncenă și în condițiile unui deficit neprevăzut de 
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forță de muncă tânără calificată și înalt calificată, colectivul de manage-
ment strâns în jurul neobositului Eugen Scheușan, au găsit nișa care să le 
permită continuarea tradiției proprii de fabricație și căile de noi adaptări și 
de diversificare, valorificând la maximum capacitățile tehnice avute la 
dispoziție și mereu îmbogățite, dar și potențialul de tineret dispus să se 
angreneze în eforturile de progres și concurență. Uzina atrage și acum prin 
calitatea și performanțele echipamentelor fabricate între care elemente și 
echipamente legate de eficiența energetică incluzând astfel în atenția 
echipei manageriale două tipuri de preocupări: resurse regenerabile de 
energie (Electromagnetica a construit și exploatează cinci microhidro-

centrale în bazinul râului Suceava) și 
eforturile de îmbunătățire a standardului 
propriilor produse.  

Din discuțiile cu directorul general se 
desprindeau și tonurile de insatisfacție și 
de reproș față de faptul că actualele 
Executive nu sunt interesate de protecția 
și sprijinul capitalului productiv autohton. 

În plus, împovărările de genul taxei pe stâlp, micșorarea numărului de 
certificate verzi sau amânarea permanentă la plată a acestora sunt tot 
atâtea motive de insatisfacție, în condițiile în care uzina a investit, în 
ultimii ani, nu mai puțin de 26 mil. € pentru achiziții și modernizări. 

O atenție deosebită se acordă în Electromagnetica cercetării științifice 
și producției cu tehnologii avansate. În prezent, în portofoliul de producție 
al uzinei se află două grupe distincte și anume: echipamente de măsurare și 
de telegestiune a energiei electrice la abonat (contoare inteligente, sisteme 
de comunicare și gestiune inteligentă) și sisteme de iluminat pe bază de 
leduri (corpuri de iluminat cu leduri, gestiunea iluminării care asigură 
controlul intensității luminoase).  

Dacă în privința certificatelor verzi 
semnatarul acestor rânduri nu este întruto-
tul de acord cu directorul general Scheușan, 
în ce privește corpurile de iluminat cu leduri 
asigură pe cititor că în ceea ce se găsește acum pe piața românească, cele ce 
poartă marca Electromagnetica sunt cele mai reușite. Rezervele față de 
certificatele verzi sunt legate mai mult de efectele negative pe care, cel 
puțin în cazul unor microhidrocentrale, le resimte natura. Precum excesul 
de mascare conduce la demascare, tot astfel excesul de protecție a mediului 
(vezi resursele regenerabile de energie) conduce adesea la modificări peri-
culoase ale acestuia, echivalent cu barbara acțiune de defrișare a pădurilor 
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de către firme alogene ce și-au asigurat, pe căi doar de ei știute, protecția pe 
care n-ar avea-o în țările lor, cu rezultate de genul celor trăite de toți 
participanții la FOREN 2016 la miezul zilei de 13 iunie ce au transformat, 
pentru mai bine de o oră, Costinești-ul într-o genună, din cauza șuvoaielor 
de apă ce curgeau din cer.  

Pregătirea cadrelor este o altă 
îngrijorare a domnului Scheușean: 
tinerii se pregătesc aici și pleacă 
apoi, spune domnia sa, „în țări mai 
calde“, unde raportul între muncă și 
compensarea ei pare mai echitabil. 

Deosebit de atractiv, standul 
Complexului Energetic Oltenia 
(CEO) întâmpina vizitatorul cu 
deviza „Energia Pământului Românesc“. Pentru România, se putea citi pe 
un fond deosebit de verde crud ce se reflecta din întreaga ambianță a 
standului, C.E. Oltenia este producătorul care susține siguranța Sistemului 
Energetic Național, având o activitate previzibilă, independentă de condi-
țiile atmosferice și climatice. „Ceea ce oferim noi clienților noștri, spunea 
grafica din stand, este siguranță și încredere. Cărbunele este o sursă sigură de 
producere a energiei – ceea ce oferă o stabilitate SEN și locurilor noastre de 
muncă. Putem produce o cantitate de energie de 18 TWh anual cu îndeplinirea 
tuturor condițiilor de mediu impuse. Cota de piață ce o putem asigura depășește 
30% din necesarul SEN“. Din păcate, potențele CEO și hărnicia oamenilor 

săi nu sunt luate cu suficientă atenție în 
vedere de Executivele ultimilor ani, negli-
jându-se valoarea cărbunelui în mix-ul 
energetic și periclitând astfel nu numai 
stabilitatea și siguranța SEN, dar și pro-
tecția socială a populației trăitoare în 
acele zone monoprofesionale. Vizitând 
standul CEO, oricine putea afla că din 

2015 toate sucursalele sale au instalații de desulfurare a gazelor de ardere 
care asigură reducerea emisiilor de SO2. Au fost obținute autorizațiile de 
emisii de gaze cu efect de seră pentru toate centralele și grupurile energe-
tice ale Complexului, valabile până în 2020. S-a reușit reconstrucția ecolo-
gică prin redarea în circuitul silvic sau agricol a terenurilor eliberate de 
sarcini tehnologice (cca. 720 ha recepționate și alte 830 ha în curs de redare) 
ș.a. Cu toate aceste reușite și cu toate proiectele și obiectivele propuse, cei 
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ce trăiesc pentru și din munca în cadrul CEO 
trăiesc permanent cu spectrul șomajului și al 
închiderii porților.  

Și totuși, cartea de 
vizită a CEO ne asigură că 
impactul negativ al activi-
tății sale asupra mediului 
înconjurător este redus, iar 

eficiența energetică este crescută; poate acoperi 
30% din necesarul de energie electrică al SEN, 
exploatează peste 95% din lignitul României, sus-
ține peste 15.000 de locuri de muncă în interiorul companiei și alte peste 
150.000 în exterior, poate fi un producător de anvergură regional-european.  

Nu departe de standul Electromagnetica, cu o deschidere generoasă 
spre mare și într-un cadru inspirat mobilat, au fost organizate standurile 
Megger-Seba KMT-ARC Brașov, firme specializate în instrumente de 

măsurare și control în domeniile electric 
și energetic. Ca noutate, anul acesta  
a fost prezentat echipamentul TRAX, 
echipament complet pentru testarea 
transformatoarelor, cel mai performant 
(ne asigură expozanții), multi-funcțional 
de test pentru transformatoare și stații 
electrice. În prezentarea acestui echi-
pament, expozanții, niște obișnuiți ai 
Expoforen, informează pe vizitator că 

testarea transformatoarelor și a altor componente din stații necesită timp, 
implică învățarea, transportul și utilizarea mai multor instrumente de test 
diferite. Megger TRAX are funcționalitățile necesare pentru a face mai 
ușoară și mai rapidă sarcina ingine-
rului care testează. În plus, rezultatele 
sunt mai sigure și mai precise. 
Suntem asigurați că niciun alt sistem 
multitest nu se ridică la performan-
țele oferite de TRAX.  

Pentru evaluarea stării de sănă-
tate a transformatoarelor de putere, 
echipamentul asigură orice aplicație: 
rezistența înfășurărilor, demagnetizarea, testarea comutatorului cu ploturi, 
raportul de transformare, curentul de excitație, impedanța de scurtcircuit, 
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răspunsul în frecvență al pierderilor prin dispersie. 
Totodată, pentru menținerea stației electrice într-o 
stare de perfectă funcționalitate, echipamentul 
TRAX oferă posibilitatea asigurării oricărei 
aplicații: testare primară, fazmetru, cronometru, 
testarea releelor, teste de releu. Cu un singur 
software, ușor de utilizat, TRAX transformă chiar 
și cea mai complexă operație de măsurare într-o 
operație simplă. Așadar, unde ai nevoie, când ai nevoie apelează la Megger 
TRAX. După 25 de ani de existență, ARC Brașov ne asigură și acum că oferă 
clienților echipamente inteligente care să le sporească performanța.  

 
Într-un stand îngrijit echipat astfel încât să nu necesite o prezență 

permanentă, cu informații grafice aproape total în limba engleză (!), 
Electrica încerca să ne introducă în ... ritmul schimbării. Și, dacă este să 

dăm dreptate celor sugerate, și nu 
văd de ce nu am face-o, elementele 
schimbării sunt, în egală măsură, 
inovația, responsabilitatea socială, 
obiectivitatea, loialitatea, integrita-
tea, responsabilitatea, transparența, 
nediscriminarea și, nu în ultimul 
rând, concurența loială. Standul 
organizat la Expoforen 2016 ne 
asigură că procesul de transformare 

a companiei este unul ireversibil pentru că, suntem informați, numai cu 
investiții eficiente România poate să ardă etape în modernizarea rețelei. 
Pentru cei abonați la Electrica Furnizare este deja cunoscut faptul că pot 
efectua plata facturii la energie electrică online și că au posibilitatea 
apelării la un oficiu virtual. Suntem, totodată, informați că Electrica își 
răsplătește investitorii cu dividende cu 19% mai mari, grație unui profit 
net de excepție (!). Societatea Electrica este preocupată, suntem informați, 
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de creșterea performanței și modernizarea tehno-
logică. Astfel, în cadrul standului a fost prezentată 
noua soluție de racordare la rețea pentru dezvoltarea 
municipiului Sebeș, sistemul de măsurarea inteli-
gentă și condițiile mai bune pentru utilizatorii din 
Pietroiu și Vădeni din județul Brăila ș.a. Pentru 
fidelizarea abonaților, ni se atrage discret atenția că 
prețul poate fi o capcană în schimbarea furnizorului 
de energie electrică.  

Un stand interesant a prezentat Filiala Societatea Comercială pentru 
Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport SMART SA, 
pendinte de Compania Națională 
Transelectrica. Aflăm din materialele 
puse la dispoziție sau prin accesare 
online că principalele obiective ale 
activității acestei societăți sunt mente-
nanța rețelei electrice de transport al 
energiei electrice, prestarea de servicii 
în domeniul energetic și micropro-
ducție de echipamente electrice. În 
misiunea de servicii de mentenanță se 
înscriu reviziile și inspecțiile tehnice, 
reparații, intervenții la evenimente accidentale. În „periplul“ de informare 
am mai aflat că Smart oferă și consultanță/proiectare, expertizări/ verifi-
cări/puneri în funcțiune, parametrizări/reglaje, analize complexe pentru 
uleiurile electroizolante, asistență tehnică la p.i.f. Echipele Smart asigură 
mentenanță la LEA și stații, mentenanță sub tensiune la LEA utilizând 
roboți, mentenanța transformatoarelor, termografie în infraroșu.  
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La standul „Aplind“ am aflat că 
această societate oferă soluții în 
domeniile energiei și al protecției 
mediului, asigurând consultanță 
pentru dezvoltare proiecte, suport 
tehnic pentru modernizări în cen-
trale termice, termoficare și indus-
trie, livrare de echipamente. Ca pro-
duse, Aplind oferă seturi de turbine 
(1,2 – 21,75 MW) și motoare (47 – 
420 kW), microturbine (50 – 600 kW), 
cazane recuperatoare și industriale, schimbătoare de căldură, instalații 
complexe pentru tratarea apelor uzate, ventilatoare, instalații industriale 

de eficientizare și mentenanță (dispozitive 
anti-calcar, separatoare de impurități ș.a.). 
Pe scurt, firma „Aplind“ oferă aplicații în 
domeniile energie, apă și mediu. Cei intere-
sați în serviciile și produsele acestei societăți 
cu răspundere limitată sunt invitați, cum am 
fost și noi, pe strada Vulturilor din sectorul 3 
al Bucureștilor, la tel.: +40(0)213120767/ 
3184684 sau office@aptech.ro. 

Pășind la pas prin standurile Expoforen 2016 am ajuns și la cel al 
Adrem Invest chiar a doua zi după „apocalipsa“ de o oră și ceva ce s-a 
abătut asupra Coștinești-ului. Am avut surpriza să aflu că „ghinionul“ 
(musai trebuia să existe și un ghinion) a căzut pe acest stand, fiind singurul 

în care și-a făcut făgaș un șuvoi pluvial 
care a adus minore deranjuri, dar care 
n-au putut micșora verva și simțul de 
umor optimist al custodelui. Așa am 
putut afla că această companie s-a 
înființat în 1992 ca rezultat al nevoi 
de retehnologizare la nivelul industriei 
românești, obiectul său de activitate 
fiind siguranța în operare a rețelelor 
de utilități. Obiectivul companiei este 
creșterea siguranței infrastructurii 

energetice și confortul utilizatorilor finali de energie electrică. Cele trei 
companii (Adrem Invest, Adrem engineering, Adrem link) specializate în 
produse, soluții și servicii dedicate domeniului energetic structurate pe trei 
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direcții complementare: citire contoare și administrare de grupuri de 
măsurare, antreprenoriat general și soluții de Management Energetic 
pentru retail utilizatori industriali, clădiri, municipalități.  

Adrem are acoperire geografică, practic, în toată țara, pentru 
București, unde se află și sediul central recomandându-ni-se Aleea 
Alexandru 20A, tel.+40(21)2335920/21, www.adrem.ro. 

 
 Standul la care simțeai nevoia unui popas mai lung a fost cel organizat 

de CONPET poate și pentru că reprezentanții firmei se aflau în „haine“  
de sărbătoare, fiind la cel de al  
25-lea an de la înființare, într-un șir 
de 115 ani de existență a trans-
portului de țiței prin conducte în 
România. În acest secular parcurs, la 
care s-a înhămat în ultimii 25 de ani 
și CONPET, s-a trecut de la arhaic la 
modern. Astăzi, CONPET este singu-
rul operator al Sistemului Național 
de Transport Țiței și Derivate prin 
Conducte. Societatea, în perioada 

modernă CONPET, și-a asumat o serie de responsabilități față de mediul 
înconjurător și grija față de comunitatea în care-și desfășoară activitatea.  
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Pe de altă parte, CONPET este considerată ca fiind una dintre cele mai 
profitabile Acţiuni listate la Bursa de valori Bucureşti. CONPET operează 
un sistem de conducte cu o lungime de peste 3.800 km, în baza unui Acord 
Petrolier de Concesiune încheiat cu Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale. 
Sistemul Naţional de Transport acoperă 24 din cele 42 judeţe (inclusiv 
municipiul Bucureşti) din România.  

Un stand bine echipat ilustrativ 
și permanent aflat la dispoziția 
vizitatorilor a prezentat Compania 
GENERAL TURBO (Șos. Berceni, 
104, Sector 4, București, 041919;  
Tf: 021 387 4831) principalul produ-
cător de echipamente energetice din 
România și furnizor de servicii com-
plete conexe activității de bază. În 
egală măsură, aveam să aflu, Compania 
GENERAL TURBO și-a extins prezența și pe piețele externe câștigându-și 
locul pe o piață competitivă, exigentă și într-o continuă schimbare. 

De altfel, ne asigură dna Mihaela Fierașcu, unul din custozii stan-
dului, menținerea poziției de lider pe piața producătorilor autohtoni de 
echipament energetic și extinderea prezenței pe piețele internaționale este 
principalul obiectiv al companiei. În acest efort, la baza priorităților se 
înscrie satisfacerea cerințelor clientului în condiții de eficiență și eficacitate.  
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În scopul asigurării clienților cu produse și servicii de valoare, GENERAL 
TURBO a creat o echipă de oameni înalt calificați și cu experiență, care să se 
ocupe de fiecare proiect cu maximă responsabilitate și eficacitate.  

General Turbo a fost prezentă la FOREN 2016 doar în calitate de 
expozant, cu un stand de prezentare a activității firmei, fără a fi prezentă, 
ca în alți ani, și cu expuneri la sesiunile de comunicări sau mese rotunde. 

 
Standul Expo VLER (Viitorii Lideri Energeticieni din România) cu 

tema „Promovăm schimbarea“, a fost fidel aserțiunii tinerilor VLER: „Cu cât 
va fi provocarea mai mare, cu atât mai puternică va fi 
forța unui Viitor Lider Energetician din România 
(VLER)“. Două au fost revelațiile standului tinerilor 
energeticieni: Prima a constituit-o spider-ul VLER 
care promovează schimbarea față de societate și de 
mediul înconjurător, cu accent pe progresul în zona 
energiei verde printr-un stil de viață responsabil, 

clădiri sigure, eficiente energetic și priete-
noase cu mediul. Cea de-a doua, cu impact 
puternic asupra vizitatorilor, a fost reprezen-
tată de cele două vehicule smart-sustenabile, 
inscripționate FOREN 2016 și VLER, cu im-
pact minim asupra mediului și menite să 
creeze o comunitate sustenabilă în orașe și nu numai, pe baza logo-ului 
„Orașul se schimbă și noi putem ajuta“ prezentate de EFdeN și VLER.  
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Printre standurile vizitate pașii 
m-au dus la standul ICPE ACTEL 
bine și ilustrativ echipat. Am aflat 
astfel că ICPE ACTEL este firmă 
specializată în acționări electrice și 
electronică de putere pentru Energie, 
Foraj marin, Industrie și Agricultură-
Irigații.  

În gama de produse marca ICPE 
ACTEL pentru Foraj marin sunt pre-
zente echipamente electrice pentru 
foraj, dar şi pentru modernizări/ 
retehnologizări sau reparaţii. ICPE 
ACTEL furnizează echipamente electrice pentru foraj marin şi terestru, 
pentru instalaţii noi, dar şi pentru modernizări/retehnologizări sau repa-
raţii. Sistemele electrice de alimentare şi control pentru foraj, executate de 
ICPE ACTEL sunt reprezentate, în principal, de: Acţionările electrice 
(motoare şi convertoare de putere ca/cc sau ca/ca) aferente utilajelor de 
foraj (troliu, masă rotativă, top drive şi pompe de noroi); Echipamente  
de sincronizare şi control grupuri diesel-generatoare; Echipamentele de 
distribuţie pentru consumatorii auxiliari; Echipamente de alimentare cu 
medie tensiune; Echipamente de comandă şi control de la distanţă (cabina 
sondor, pupitru sondor, pupitre locale). Sistemele electrice de alimentare şi 
control pentru foraj se execută în curent continuu sau curent alternativ, în 
variantele de alimentare fie prin intermediul grupurilor diesel-generator, 
fie direct din reţeaua electrică naţională. O varianta duală, combinaţie a 
celor două variante de alimentare, este, de asemenea, posibilă. În cazul 
alimentării prin intermediul grupurilor diesel-generator, la componenta de 
mai sus se adaugă Echipamentul de sincronizare, comandă şi conectare 
pentru grupurile generator-motor. Pentru sistemul alimentat direct de la 
reţeaua de alimentare naţională, apar suplimentar Echipamentul de medie 
tensiune, compensare şi filtrare şi Grupul transformator. Echipamentul 
este destinat să lucreze în aer liber, în condiţii de mediu şi protecţie 
specială: grad de protecţie IP54, temperatură de lucru -40…+50ºC, regim 
climateric TA1. 

În domeniul Energie ICPE ACTEL produce echipamente electrice menite 
să raţionalizeze consumul şi costurile, deţinând soluţii ecologice şi mana-
gementul procesului. ICPE ACTEL oferă echipamente electrice pentru 
domeniul energetic – generare şi distribuţie, pentru obiective noi, dar şi 
pentru modernizări/retehnologizări sau reparaţii. Soluţiile firmei reflectă o 
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experienţă de peste 60 de ani şi sunt realizate cu cele mai noi tehnologii 
din domeniu. Ele se adresează, cu precădere, generării energetice obţinute 
prin utilizarea surselor regenerabile (apă, solară şi eoliană). Echipamentele 
electrice oferite sunt concepute după criterii de eficienţă energetică la 
utilizatorul final şi în respect faţă de mediul înconjurător. Ele ţin seama de 
conceptele actuale de: raţionalizare a consumurilor, reducere a costurilor, 
soluţii ecologice şi managementul procesului, obţinute prin: optimizarea 
proceselor, monitorizare și mentenanţă adecvate. ICPE ACTEL intervine  
în producerea energiei electrice în: centrale hidroelectrice, termoelectrice  
şi de cogenerare electrică şi termică, precum şi, potenţial, în centralele 
nucleare – partea clasică, cu echipamente electrice destinate sistemelor 
tehnice de reglare, automatizare şi control. Totodată, ne facem simţită 
prezenţa în distribuţia energiei, cu echipamente electrice destinate distri-
buţiei propriu-zise, dar şi staţiilor de energoalimentare (gospodării de 
curent continuu). În ce privește Agricultura-Irigații aceasta ocupă un 
sector important, ICPE ACTEL venind în întâmpinare cu sisteme electrice 
de pompare pentru irigaţii tip SEPI, ce asigură irigarea la parametri 
controlaţi a zonelor agricole. Sistemele electrice de pompare pentru irigaţii 
constau în echipamentele electrice de acţionare a motoarelor pompelor din 
sistemele de irigare şi sunt destinate să asigure alimentarea, protecţia şi 
măsura parametrilor funcţionali ale acestora. Sistemul electric de pompare 
are rolul de a regla debitul apei «în buclă închisă», prin ajustarea acestuia în 
funcţie de nevoia de apă a plantelor şi de informaţia de umiditate din 
teren, obţinută de la senzorii cu care este dotată instalaţia. Soluţia ICPE 
ACTEL realizează dimensionarea şi parametrizarea în funcţie de zona agri-
colă servită, comanda, reglarea şi monitorizarea de la distanţă, economii 
energetice (incluzând şi economisirea resurselor de apa) semnificative faţă 
de varianta fără reglaj, creşterea duratei de viaţă a infrastructurii din 
domeniul funciar şi protejarea mediului. În fine, în domeniul Industrie în 
gama de produse marca ICPE ACTEL se află şi echipamente electrice pentru 
alimentarea, comanda şi reglarea proceselor din majoritatea domeniilor 
industriei prelucrătoare pentru instalaţii noi, dar şi pentru modernizări, 
retehnologizări sau reparaţii. Dintre cele mai importante aplicaţii industriale 
servite se pot enumera: alimentarea de curent continuu de siguranţă 
(include şi încărcarea/descărcarea bateriilor staţionare de acumulatoare); 
alimentarea, comanda şi reglarea maşinilor sincrone (generatoare şi 
motoare); alimentarea şi reglarea turaţiei şi cuplului motoarelor de c.c. şi 
c.a. aferente unei game foarte largi de aplicaţii (tracţiune, ventilatoare, 
conveiere, benzi transportoare, pompe, fierăstraie circulare, malaxoare, 
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separatoare, centrifuge, maşini unelte, compresoare, căi cu role, maşini de 
îmbuteliat, elice tunele aerodinamice, bancuri de încercare etc.); compen-
sarea energiei reactive şi filtrarea armonicilor de curent, protecţia catodică, 
procesele electrochimice, staţiile de distribuţie, reglări de tensiune sau 
curent de c.c. şi c.a. etc. 

 
Într-un spațiu separat, pe un platou însorit și aerat de briza mării, 

răcorit de apele clar-verzui ale unei piscine limpezi și ... apetisante s-au 
aflat alte câteva standuri, între care cel al AEM – Timișoara, producător 
tradițional în România de aparatură de măsurare și control, între care și 
pentru domeniul energiei electrice. AEM Timișoara este un promotor 
tradițional pe piața românească al inovației, recomandându-se ca o 
companie cu „suflet“ în măsurarea energiei, fiind, între altele, un furnizor 
favorit global al contoarelor pentru 
energie electrică și gaze naturale.  

 Pentru AEM Timișoara este un 
motiv de mândrie în a se considera o 
companie integrată care controlează 
întregul proces de producție de apa-
ratură specifică măsurătorilor pentru 
parametrii diverși, atât în domeniul 
energetic, cât și cel al gazelor natu-
rale. Imaginea AEM este cunoscută și 
tratată cu încredere nu numai în România, dar și în alte piețe din Europa, 
Asia, America de Sud sau Africa, ca o companie flexibilă, care înțelege 
diferențele din fiecare țară și livrează produse la standarde ridicate, 
potrivite pentru fiecare piață. AEM merge mai presus de inovație și oferă 
soluții clienților, un întreg sistem compus din software și hardware care 
citește consumul de energie, comunică cu un server și trimite facturi 
utilizatorilor. AEM deține tehnologii care pot produce atât produse la 
standardele de astăzi, cât și la cele din viitor. AEM a adoptat o politică de 
calitate din dorința constantă de a atinge așteptările clienților și nivelul 
standardelor internaționale în vigoare. 
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Atât receptivitatea colectivului managerial în dezvoltarea produselor, 
cât și permanenta schimbare a exigențelor și cerințelor reale ale clienților 
contribuie în egală măsură la modernizarea și tehnologizarea proceselor de 
producție ale Întreprinderii AEM. 

În vecinătatea standului AEM am aflat 
standul ERC Technik GmbH, un stand 
prezent și la ultimele cinci ediții Expoforen, 
cu o personalitate ce reținea atenția. 

Societatea ERC Technik GmbH, 
aveam să aflu de la dl. Ion Bolma, face 
parte din grupul ERC GmbH alături de 
ERC Additive GmbH. Sediul societății este 
în localitatea Buchholz, situată lângă 
Hamburg, Germania. ERC GmbH are trei 
subsidiare în Cehia, Polonia și India. ERC 

GmbH a avut în anul 2015 o cifră de afaceri de 45 milioane euro. Are un 
total de 138 angajați. ERC Technik produce și comercializează: instalații  
de reducere a emisiilor NOx bazate pe procedee SNCR, SCR și ERC-Plus 
precum și aditivi industriali și procese de aditivare.  

 

 
 

În domeniul instalațiilor de reducere a emisiilor de NOx, ERC Technik 
realizează proiecte (inclusiv la cheie) cuprinzând ingineria, producerea și 
livrarea echipamentelor necesare, asistența tehnică la instalare și punerea 
în funcțiune. ERC Technik a livrat până în prezent în lume cca 500 insta-
lații de reducere a emisiilor de NOx pentru instalații de ardere cu puteri 
termice cuprinse între 3 MW și 1.100 MW. Procedeul SNCR al societății 
ERC Technik de reducere a emisiilor de NOx a fost testat cu succes în anul 
2013 la un cazan de 1.035 t/h de la CTE Rovinari. În 2015 – 2016 ERC 
Technik a livrat și pus în funcțiune cu succes o instalație SNCR la cazanul 
nr. 7 din CET Govora, în calitate de subcontractant în cadrul unui proiect 
de modernizare a acestui cazan de abur. 
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Un stand îngrijit și elegant organizat a prezentat ENEL, sub deviza 
„Energie în lumea digitală“. Vizitatorul standului putea afla despre ENEL  
că este companie italiană implicată în 
producția și furnizarea energiei electrice, 
că este cea mai mare companie energetică 
din Italia, cotată pe piețele din Milano și 
New York. Are o capitalizare bursieră  
de circa 41 miliarde de euro. La nivel 
european, ENEL este pe locul 4 în topul 
companiilor energetice în care statul 
italian controlează direct o participație 
de 20,9% din capital și indirect circa 
10% din titlurile grupului, restul acțiu-
nilor fiind tranzacționate la bursă.  

ENEL este lider mondial în gene-
rarea de electricitate din resurse regenerabile și a anunțat, în mai 2008, că 
își extinde eforturile în acest sector și în cel al tehnologiilor care protejează 
mediul, printr-un program de investiții de 7,4 miliarde euro până la 
sfârșitul lui 2012. Compania a cumpărat, în anul 2005, pachetul de 51% 
din acțiunile Electrica Banat și Electrica Dobrogea de la Statul Român 
pentru suma de 69,1 milioane Euro respectiv 42,7 milioane Euro. În 
anul 2007, compania a câștigat licitația pentru achiziția unei participații de 
67,5% la Electrica Muntenia Sud, într-o tranzacție de 820 de milioane  Euro. 
În iulie 2011, ENEL avea în România 2,6 milioane de clienți și 4.700 de 
angajați.  

Vedeta firmei la Expoforen 2016 a fost un model de Contor Computerizat 
Inteligent.  

Față în față cu standul Teletrans 
s-au aflat standurile Parteneri Media 
și al Asociației Petroleum Club, ulti-
mul prezentat de dl. Andrew Costin, 
președintele Asociației, de la care am 
înțeles că Petroleum Club of România 
are ca scop principal dezvoltarea 
cooperării companiilor din sectorul de 
petrol, gaze şi energie prin furnizarea 
de informaţii şi oportunităţi de extindere a afacerilor. Petroleum Club of 
România are ca misiune şi valori: ● o platformă propice dezvoltării coo-
perării companiilor din sectorul de petrol, gaze şi energie prin furnizarea 
de informaţii şi oportunităţi de extindere a afacerilor pe toate planurile;  
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● un lobby puternic al mediului industrial, caracterizat de dinamism şi 
competenţă, ce protejează industria petrolului din România; ● un mediu 
creativ, dedicat succesului şi promovării intereselor şi iniţiativelor în indus-
tria de profil; ● o oportunitate de socializare pentru toţi profesioniştii din 
industria de petrol, gaze şi energie. 

Asociația Petroleum Club of România este membru al CNR-CME și 
partener media al acestuia. 

În ce mă privește, am fost foarte plăcut impresionat de discuțiile avute 
în cadrul standului KSB, Multigama Tech. KSB și-a început activitatea în 
România în 1935, prin înființarea unui birou de vânzări în București.  

În perioada de după război, până la 
închiderea Biroului de Vânzări în anul 
1986, KSB a contribuit cu utilaje pen-
tru realizarea programelor de dezvol-
tare a României, în toate domeniile: 
Alimentari cu apă (Fronturile de cap-
tare Cişmea Constanţa, Priza Dunării 
Galaţi), Industria chimică şi petrochi-
mică (Arpechim Piteşti, Petrobrazi, 
Petromidia, RAFO, combinate de îngră-
şăminte chimice – Bacău, Slobozia, 
Târgu Mureş), mari proiecte energetice 

(termocentrale, hidrocentrale). Toate colaborările se făceau prin intermediul 
firmelor de comerţ exterior, care funcţionau în acea perioadă.  

KSB asigură servicii excelente şi consultanţă de primă clasă – 
Multigama Tech, prin reprezentanţa din România şi din Republica 
Moldova. Compania este specializată în comercializarea echipamentelor  
de pompare pentru toate domeniile: Energie, Industrie, Minerit, Sisteme 
de Stingere a Incendiilor, Apă şi Apă Uzată, Construcţii, dar asigură  
şi servicii de Consultanţă, Proiectare şi Service. KSB este parte a concep-
tului de „Răspundere corporatistă“. Conceptul de responsabilitate socială 
corporatistă desemnează răspunderea pe care trebuie să şi-o asume 
organizaţiile faţă de publicul lor, dar şi obligaţia companiilor de a respecta 
normele legale şi etice atât în sfera publică, cât şi în cea privată. Grupul 
KSB cuprinde o serie de branduri bine cunoscute la nivel mondial datorită 
serviciilor şi produselor de înaltă calitate oferite. Cu un rulaj de peste  
2,2 miliarde de euro, Grupul KSB este unul dintre cei mai importanţi 
furnizori de pompe, vane şi sisteme. La nivel mondial, KSB are peste 
16.000 de angajaţi – toate acestea pentru a furniza servicii excelente şi 
produse de cea mai înaltă calitate. 
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Alături de standul VLER am găsit standul Schneider unde, prin 
amabilitatea domnului Mihăiță Manafu am aflat că Schneider Electric 
este specialistul global în mana-
gementul energiei, oferă soluții 
integrate pentru a face energia 
sigură, fiabilă, eficientă și pro-
ductivă pentru piețele de energie 
și infrastructură, industrie, centre 
de date și rețele, clădiri indus-
triale și locuințe. Cei 120.000 de 
angajați ai Schneider Electric, din 
102 țări, au produs un venit de 17,3 miliarde pe an, ajutând fiecare individ 
în parte și organizațiile să profite la maxim de energie.  

Cum spuneam, Schneider Electric este specialistul global în mana-
gementul energiei. Cu cel mai mare portofoliu de activități în domeniul 
managementului energiei, Schneider Electric face energia să devină: Sigură, 
Fiabilă, Eficientă și Productivă. Schneider Electric are un portofoliu 
integrat și echilibrat de activități pe probleme de: Medie și joasă tensiune 
pentru distribuția electrică, Automatizări și control industrial, Automa-
tizarea și securitatea clădirilor, Sisteme de instalații și control pentru 
locuințe, Monitorizarea și controlul energiei, Servicii de alimentare pentru 
consumatori vitali și sisteme de răcire.  

Într-o lume în care eficiența energiei a devenit o problemă majoră, 
pentru Schneider Electric principiile dezvoltării durabile reprezintă o 
oportunitate formidabilă de creștere și diferențiere. Prin ajutarea clienților 

să respecte mai mult mediul, 
Schneider Electric se poziționează 
pe noi piețe precum soluții de 
eficiență energetică, automatizarea 
clădirilor și surse de alimentare de 
siguranță. 

 O deosebită plăcere ne-a 
produs vizita în standul Companiei 
Hana Comimpex specializată în 
Instalații de curățire cu bile a țevilor 
condensatoarelor de abur, Servicii 

de asistență tehnică Taprogge GmbH pentru remedierea deficiențelor de 
curățare cu bile a condensatorului, Instalații de filtrare a apei brute pentru 
răcirea condensatoarelor cazanelor energetice, Servicii de asistență tehnică 



Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) 

 
101 

Taproge GmbH, Echipamente pentru sala mașinilor ale blocurilor ener-
getice, instalații de curățire a apei de răcire din condensatoarele de abur.  

Societatea asigură, de asemenea, Servicii de arhitectură; servicii de 
inginerie și servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbană și 
servicii de arhitectură peisagistică; servicii conexe de consultanță științifică 
și tehnică; servicii de testare și analiză tehnică a apelor. 

Hana Comimpex SRL are adresa poștală: Str. Hotia Teculescu nr. 97, 
Localitatea Sighișoara, Cod poștal: 545400, România, Tel. 0744.556.124,  
E-mail: moldovanstefan@teleson.ro, Fax: 0265 773718. 

Sentimentele personale au fost amestecate vizitând acest stand, având 
în vedere părerea de rău că nu au mai fost prezente produsele specifice 
realizate încă din anii ´80 ai veacului trecut de ICEMENERG, dar, iată, 
soluția tehnică merge mai departe prin contribuția Hana Comimpex. 

RCS & RDS, operatorul de servicii 
de telecomunicații din România, a 
participat la FOREN 2016 cu un stand 
propriu, având, pentru această ediție, 
și calitatea de partener media.  

Compania „Romanian Cable Sistem“ 
(RCS) a cunoscut o dezvoltare rapidă 
pe piața din România, primii pași 
concretizându-se prin achiziționarea 
mai multor rețele de comunicații din 
țară. Principalul acționar este Cable 

Communications Systems din Olanda, cu 94,15%, al cărui acționar 
majoritar este omul de afaceri Zoltán Teszári. Compania Romanian Cable 
Systems (RCS) s-a înființat în anul 1994, iar în aprilie 1998 s-a înființat 
compania Romanian Data Systems (RDS), specializată în transmisii de date 
și Internet; în prezent RDS este lider al pieței de profil din România. În 
aprilie 2000 a fost inițiat proiectul de construire a unei rețele naționale de 
fibră optică în România (4.200 km) din care, în prezent, este funcțional un 
tronson de aproape 1.000 km (cu o capacitate instalată de 622 Mbps). În 
aprilie 2003 Compania RCS&RDS a cumpărat furnizorul de televiziune prin 
cablu Terra Sat. În decembrie 2004 compania a lansat Digi TV. La 26 aprilie 
2005 s-a produs unificarea celor două companii din Romanian Cable 
Systems (RCS) și Romania Data Systems (RDS). Motivul acestei fuziuni era 
îmbunătățirea modului de utilizare a infrastructurii, reducerea costurilor 
operaționale și de administrare a rețelei. În prezent, Divizia Media a RCS & 
RDS România cuprinde: Digi 24, Digi Sport, Digi World, Digi Life, Digi 
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Animal World, Digi Film, UTV, ProFM, Digi FM, 
Music FM, Dance FM, Digi Online, Digi Play, Digi 
Storage. 

RCS & RDS oferă următoarele servicii: Digi 
Net: conexiune broadband rezidențial sau business 
pe infrastructura cablu sau FTTB; Digi Tel: rezi-
dențial sau business VOIP pe infrastructura cablu 
sau FTTB; Digi TV: televiziune prin satelit sau prin cablu; Digi.Mobil: 3G și 
4G telefonie mobilă și internet mobil; Digi.Mobil Net: Internet mobil prin 
modem.  

Aproape obosit, dar cu informații ce-mi 
umpluseră mintea și sufletul, am intrat și în 
frumosul Stand al firmei TELEDATANET. 
Aruncând „Un ochi atent la rețeaua 
Teledatanet de transport“ aveam să aflu 
amănunte despre sfera sa de preocupări. 
Astfel, firma oferă și execută, pe bază de 
contract sau/și convenție, Teste și măsu-
rători pentru rețele wireless (fără fir), 
Instalarea fibrei optice și echipament de 
întreținere, Asigurarea serviciilor conver-
gente de monitorizare de la distanță a rețelei electrice, Rețele electrice  
și estimarea vulnerabilității aplicațiilor, Planificarea și optimizarea RF, 
Pachet de verificare a liniilor electrice, Fibra optică și sensibilitatea sa.  

Foarte important de știut că Teledatanet este, în același timp, „Un ochi 
atent la crima cibernetică“, oferind Inteligența comunicațiilor, Detectare, 
verificare și supraveghere, dar și Prevenirea scurgerii de informații. 

Pentru contact, firma poate fi accesată la Cluj-Napoca, str. Mărășești, 
nr. 13, 400055. 

 



SESIUNEA  
DE ÎNCHEIERE A FOREN 2016 

 
 

În cadrul Sesiunii de Încheiere a lucrărilor FOREN 2016, din ziua de  
16 iunie 2016, domnul Iulian Iancu a făcut un bilanț al celor cinci zile de 
sesiuni științifice și a apreciat aportul contribuțiilor autorilor de lucrări, a 
intervențiilor participanților, a numeroaselor întâlniri de lucru, precum și a 
importantelor informații obținute din partea expozanților în activitatea 
viitoare a specialiștilor din domeniul energie.  

Reprezentanții celor cinci sesiuni științifice au prezentat raportul 
privind desfășurarea lucrărilor și au făcut propuneri pentru premierea celor 
mai bune lucrări. 

Domnul Iulian Iancu a înmânat, în final, premiile câștigătorilor nomi-
nalizați de către Comitele Științifice ale fiecărei sesiuni ale celei de-a 13-a 
ediții a FOREN – FOREN 2016.  
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FOREN 2016 în date și cifre 

 
● Perioada:  12 – 16 iunie 2016. 
 

● Locul: Vox Maris Grand Resort Costinești, Marea Neagră. 
 

● Participanți: 743, din care, 37 participanți străini.  
 

● Deschiderea Oficială a Forumului: 12 iunie 2016, orele 1500. 
Au luat cuvântul: 

– Ministrul Energiei, dl. Victor Grigorescu. 
– Reprezentantul Secretariatului General al Consiliului Mondial al 

Energiei, dl. Einari Kisel. 
– Consilierul Principal al Comisarului UE pentru Energie,  

dl. Jyri Ylkanen. 
– Vicepreședintele Academiei Române, dl. Cristian Hera. 
– Directorul General ELECTRICA SA, dna Iuliana Andronache. 
– Președintele Camerei Bilaterale de Comerţ și Industrie România – 

Kazahstan, dl. Petre Lificiu. 
– Președintele ANRE, dl. Niculae Havrileț. 
– Directorul General ANRM, dl. Sorin Gal. 
– Președintele ENGIE, dl. Eric Stab. 

 

● Evenimentele Importante ale Forumului (11) 
Au participat specialiști de la Academia Română, ASTR (Academia de 

Științe Tehnice din România), AOSR (Academia Oamenilor de Științe din 
România), AGIR (Asociația Generală a Inginerilor din România), membrii 
colectivi și individuali CNR-CME și specialiști din străinătate. 

 

● Vorbitori invitați (106), și anume pentru: 
– KA 1, RED, Tilema Energiei și KA 2 – 40 vorbitori. 
– RTF 1, RTF 2, RTF 3 și RTF 4 – 34 vorbitori. 
– WF 1, WF 2 și WF 3 – 32 vorbitori. 

 

● Evenimentele au fost moderate de consilierii CNR-CME. 
 

● Formatul fiecărui eveniment a fost interactiv, și anume:  
Moderator  →  Vorbitori invitați  → Participanții din sală 

 

● Fiecare eveniment s-a încheiat cu concluziile, recomandările și măsu-
rile cele mai importante, rezultate, atât din prezentările vorbitorilor, cât și 
a discuțiilor avute. 
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● Secțiunile de Comunicări Tehnice (5) 
– Repartizate fiecare pe 5 grile de timp; 
– Panelurile pentru cele 5 secțiuni de comunicări au fost formate 

din 75 de specialiști; 
– Au fost prezentate 161 de lucrări; 
– Au fost acordate 26 de premii autorilor de lucrări, din care  

6 pentru tinerii specialiști. 
 

● EXPO FOREN 2016 
– 35 de standuri organizate de 27 de firme din țară și străinătate; 
– Cu ocazia Sesiunii de Deschidere Oficială a EXPO FOREN 2016, 

au fost vizitate toate standurile expoziționale organizate de firme 
și companii de notorietate, precum și standul organizat de mem-
brii Programului VLER, din cadrul CNR-CME 

 

● Mesele Rotunde la nivel corporatist 
– 10 Mese Rotunde au fost organizate de companii din țară și 

străinătate, la care au luat cuvântul 52 specialiști. 
 

● Sponsorii FOREN 2016 
– 8 sponsori pentru cele 11 Evenimente Importante; 
– 4 sponsori pentru cele 5 Secțiuni de Comunicări; 
– 14 sponsori pentru cele 31 activități social-culturale; 
– 3 sponsori pentru workshop-ul VLER. 

 

● Mass Media 
– 8 parteneri media; 
– 18 reprezentanți media din partea TV, radio, ziare etc. 

 

● Activități social-culturale 
– Coffee-break în perioada 12 – 16 iunie; 
– Dineu oferit sponsorilor și invitaților străini pentru 41 persoane; 
– Cocktail de Bun Venit pentru 300 de participanți; 
– Dinner Party pentru 350 de participanți. 

 

● Spectacol Muzical 
– În ziua de duminică, 12 iunie 2016, după Deschiderea Oficială a 

Forumului; 
– Folclor simfonic, susținut de Orchestra Mundicolor și soprana 

Ana Cebotari, dirijor Daniel Jinga. 
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● Republica Moldova 
– 13 participanți din partea următoarelor entități: UTM, Univ.  

de Stat, Academia de Științe a Rep. Moldova, Institutul de 
Energetică al Academiei de Științe a Rep. Moldova, ANRE, 
Asociația Consumatorilor de Energie, Agenția pentru Eficiență 
Energetică, IS CMAC Balti; 

– Organizarea unei Mese Rotunde cu tema: „Interconectarea 
sistemelor energetice dintre Rep. Moldova și România“; 

– Organizarea unui dineu dedicat participării specialiștilor moldo-
veni la lucrările Forumului, în ziua de 14 iunie 2016. 

 

● Programul VLER 
– Organizarea unei Mese Rotunde cu titlul: „Ener Generation for 

Tomorrow’s Challenges“; 
– Participanți: 62, din care: 8 vorbitori; 
– Organizarea unui stand expozițional la Expo FOREN, cu tema: 

„Energia de azi și de mâine“; 
– 8 participanți la Forum Secretariat. 

 

● Sesiunea de Închidere a Forumului 
– Data: 16 iunie 2016, orele 1600; 
– Sala România; 
– Au prezentat rapoarte reprezentanții celor cinci secțiuni de 

comunicări; 
– Au fost oferite 26 de diplome autorilor de lucrări, din care  

6 tineri specialiști; 
– Declarația VLER. 

 
 
 



FOREN 2016  
–  SONDAJ DE OPINIE – 

 
 

Preocupat permanent de îmbunătățirea propriei activități și pentru a 
răspunde în condiții cât mai bune cerințelor membrilor Asociației CNR-
CME, Secretariatul Executiv CNR-CME a difuzat și anul acesta, la ediția a 
13-a a FOREN, un chestionar de sondaj și opinii, introdus în mapa fiecărui 
participant și postat pe site-ul special FOREN 2016. 

Ca și în ceilalți ani, răspunsurile primite au fost reduse ca număr, sufi-
ciente însă pentru a putea crea o imagine de ansamblu a opiniilor celor care 
au luat parte, măcar pentru o zi sau la un eveniment din cadrul Forumului. 

 

Prezentăm, în cele ce urmează, o sinteză a sondajului, după cum urmează: 
 

A. 78,57% din participanți consideră că informațiile transmise în peri-
oada pregătitoare a FOREN au fost suficiente și satisfăcător comunicate; 

 

B. În același timp, 42,85% apreciază că s-ar fi putut transmite și alte 
informații, fără a se face o sugestie asupra informațiilor care pe viitor să fie 
transmise doritorilor de a se înscrie ca participant. 

 

C. Cu privire la Structura Forumului: 
C.1. Structura actuală este echitabilă și ar trebui păstrată (puteți vedea 

că acest punct de vedere este contrazis, e drept, în procentaje mai mici, la 
C.4. și, respectiv, C.6.) având în vedere și abordarea acelor probleme care 
au un impact semnificativ asupra siguranței alimentării cu energie și cu 
resurse energetice. Este apreciată pozitiv și colaborarea internațională pen-
tru a răspunde provocărilor ce pot afecta securitatea energetică (42,86%). 

C.2. Timpul alocat fiecărei grile de timp ar trebui să crească (7,14%). 
C.3. Să se studieze micșorarea numărului evenimentelor importante, 

în avantajul sesiunilor de comunicări științifice La cele ce vor rămâne, 
moderatorii să dirijeze discuțiile spre dezbateri la subiect, eliminând 
detaliile inutile și risipirea în derizoriu (14,28%). 
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C.4. Este de dorit o diversitate mai mare a evenimentelor (7,14%).  
C.5. Să crească mai mult calitatea sesiunilor științifice, prin selectarea 

mai riguroasă a lucrărilor înscrise și prin prezentarea unor lucrări de 
cercetare/invenții etc. cunoscute și de valoare generalizantă (35,71%). 

C.6. Micșorarea duratei, care să se limiteze la 2-3 zile (14,28%). 
C.7. Eliminarea sesiunii Poster ca fiind învechită și fără utilitate 

practică (14,28%). 
C.8. Densitatea apreciabilă a evenimentelor pe unitatea de timp micșo-

rează posibilitatea participării la cât mai multe din manifestările organizate 
(21,43%). 

C.9. Prezența potențialilor beneficiari din economie trebuie să fie 
impulsionată, aceștia fiind, de fapt, publicul țintă al comunicărilor (14,28%). 

C.10. Au fost și sugestii de reducere a pauzelor (la cel mult 15 min.) 
pentru a crește timpul acordat dezbaterilor (6,78%). 

 

D. Cu privire la locul de desfășurare: 
D.1. Schimbarea locului de desfășurare și readucerea Forumului la 

malul Mării a fost apreciat ca pozitiv de 69,33% din respondenți. Practica a 
arătat că decizia de a organiza nu în București, ci în alte zone este corectă 
pentru că permite participanților să ia parte nemijlocit la lucrări, acordând 
întreaga atenție acestora. Costinești poate rămâne o variantă, experiența 
anului 2016 permițând atingerea unor performanțe superioare. 

D.2. 23,28% au considerat că nu a fost o decizie bună. Majoritatea din 
cei care au avut această opinie au participat doar la ediția din 2014 sau la 
ultimele trei ediții.  

D.3. 7,34% din respondenți consideră a fi o decizie greșită. 
 

E. Participarea cu lucrări sau la dezbateri: 
E.1. 71,42% dintre respondenți au participat cu cel puțin o lucrare la 

manifestările găzduite de FOREN 2016. 
E.2. Dintre cei care au răspuns la sondaj, cei mai mulți au prezentat 

lucrări pentru RED, RTF 2, RTF 4 și la sesiunile de comunicări științifice. 
E. 3. Participarea la dezbateri, pe categorii de manifestări, situația se 

prezintă astfel: 
E.3.1. Sesiunile de comunicări științifice: 78,57%. 
E.3.2. Sesiunea Poster: 28,57%. 
E.3.3. Mese Rotunde la nivel de Forum: 71,42%. 
E.3.4. WF (1-3): 71,42%. 
E.3.4. Mese Rotunde Corporatiste: 57,14%. 
E.3.5. Ziua Energiei în regiune: 49,14%. 
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E.3.6. Trilema Energetică: 57,14%. 
E.3.7. Ceremonia de deschidere: 57,14%. 
E.3.8. Altele: 35,71%. 
 

F. Din punct de vedere al interesului pentru manifestările din 
cadrul FOREN 2016: 

F.1. Majoritatea respondenților (92,86%) s-au pronunțat că este greu 
de evaluat global, având în vedere că manifestările s-au desfășurat, în 
marea lor majoritate, cu un grad ridicat de simultaneitate. 

F.2. Totuși, din centralizarea răspunsurilor se poate face următoarea 
ierarhizare relativă: 

F.2.1. Mesele Rotunde la nivel de Forum: 64,28%. 
F.2.2. Sesiunile de comunicări științifice: 57,14%. 
F.2.3. Ziua Energiei României: 49,28%. 
F.2.4. Ceremonia de deschidere: 42,85%. 
F.2.5. Trilema Energetică: 42,85%. 
F.2.6. Mesele Rotunde Corporatiste: 35,71%. 
 

G. Cu privire la calitatea prezentărilor: 
G.1. Sesiunile de comunicări științifice: 78,57% bună și foarte bună. 
G.2. Ceremonia de deschidere: 42,85% foarte bună și bună. 
G.3. Ziua Energiei]n regiune: 35,72% foarte bună. 
G.4. Mesele rotunde la nivel de forum și KA: 64,28% foarte bună și bună. 
G.5. Mesele Rotunde la nivel Corporatist: 42,85% foarte bună. 
G.6. Trilema Energetică: 35,71% bună și foarte bună. 
G.7 Sesiunea Poster: 42,85% satisfăcătoare. 
 

H. Puncte slabe 
1. Suprapunerea de teme de mare interes pe aceleași grile de timp în 

sesiunile de după amiază. 
2. Sesiunea Poster 
3. O mică parte din respondenți au apreciat nesatisfăcătoare ampla-

sarea standurilor expoziționale (!!!) 
4. Lipsa unor entități semnificative, precum Hidroelectrica, Hidroserv ș.a. 
5. Stațiunea Costinești, cu excepția Vox Maris Resort. 
6. Acceptarea unor lucrări de slab nivel științifico-tehnic. 
7. Ceea ce s-ar putea considera o surpriză, au fost (puțini, dar au fost) 

respondenți care au apreciat ca punct slab „contactul între parteneri și 
informațiile obținute”. 

8. Multitudinea evenimentelor și coincidența în care un anumit subiect 
era abordat la aceeași oră și la altă grupă a împiedicat, uneori, participarea 
doritorilor. Poate o reducere a tematicilor prin „regrupare“ ar fi o soluție. 
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I. Aprecieri și sugestii 
1. În ce privește organizarea de ansamblu a FOREN 2016, aprecierile 

variază de la foarte bine, fluent și prietenos, până la defectuos, imputându-se 
această apreciere resort-ului Vox Maris. 

2. Cea mai mare parte a respondenților a apreciat programul ca fiind 
prea încărcat. Ca sugestie, o parte din respondenți sugerează micșorarea 
numărului de manifestări sau lungirea perioadei. În același timp se solicită 
scurtarea perioadei de desfășurare. Apreciem că numai viața va demonstra, 
pentru viitor, care trebuie să fie soluția. 

3. În același timp, în ce privește orarul Forumului, acesta este apreciat 
de la bun și rațional până la a fi aglomerat și cu suprapuneri de teme 
similare. În ce ne privește apreciem că în faza de pregătire s-a acordat o 
atenție deosebită evitării, pe cât posibil, de astfel de suprapuneri. Este 
drept, însă, că sunt subiecte de frontieră în interesul oricărui participant și 
numai propria opțiune poate să facă diferența. 

4. În unanimitate, respondenții au apreciat ca fiind foarte bun, bogat și 
complex pachetul de informații al Forumului. 

5. La fel de pozitive sunt aprecierile pentru facilitățile de obținere a 
informațiilor, pentru care în unanimitate respondenții au afirmat că 
acestea au fost bune, lesnicioase, încărcate de amabilitate și de dorință de 
colaborare. 

6. Foarte variate sunt aprecierile la adresa cazării, acestea variind de la 
O.K. și bune până la îngrozitoare. Considerăm că aceste calificative variază 
și funcție de locul de cazare, având în vedere că în multe chestionare sunt 
aprecieri favorabile și foarte favorabile cazării din interiorul resort-ului, cu 
unele obiecții la ceea ce se consideră serviciile adiacente. 

7. Mulți respondenți și-au manifestat interesul să vadă performanțele 
VLER. Așteptările le-au fost împlinite ceea ce i-a făcut să afirme că acest 
program trebuie continuat. 

 

J. Propuneri pentru edițiile viitoare 
1. Pe primul loc se clasează dorința ca lucrările prezentate în manifes-

tările Forumului să poată fi publicate în reviste și publicații cotate. 
2. Cum probabil era de așteptat, s-a manifestat, aproape plenar, 

dorința de reducere a taxelor. 
3. Se solicită ca organizatorii să depună eforturi pentru a avea parti-

cipanți la dezbateri și la expoziție reprezentanți de la marile companii din 
străinătate, dar și a factorilor de decizie pentru viitorul economiei. Se 
propune popularizarea mai intensă la nivelul industriei. 
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4. S-a înregistrat, și la acest capitol, propunerea de mărire a timpului 
pentru grilele din sesiunile de comunicări științifice și de la mesele 
rotunde, în defavoarea evenimentelor importante. 

5. Se insistă pe efectuarea, în faza de pregătire, a unei trieri mai 
exigente a lucrărilor considerate de excepție. 

6. Două propuneri au fost și sunt de natură să ne pună pe gânduri. Una 
se referă la redefinirea „conceptului de Foren și alinierea la standardele 
evenimentelor de talie regională/globală”, iar a doua, propunerea de schim-
bare a locului de desfășurare, propunându-se ca soluție Constanța, având 
în vedere posibilități mărite și mai variate de cazare. Apreciem că propu-
nerile provin de la participanți care nu sunt tradiționali și care nu au o pri-
vire de ansamblu asupra nevoilor logistice pentru un asemenea eveniment. 

  

K. Fidelitate 
1. Cea mai mare parte a respondenților sunt participanți fideli, luând 

parte la opt-nouă și chiar zece ediții. Sunt și din acei care nu au lipsit de la 
nicio ediție, începând cu cea din 1992. 

2. Cei care au participat doar la ultimele ediții ale FOREN apreciază ca 
cele mai reușite ediții pe cea din 2012 ca număr de participanți și pe cea din 
2014 pentru extinderea spațiului expozițional. 

3. Cei care au la activ peste nouă participări, apreciază ca cea mai bine 
organizată ediția din 2004, ca valoare a lucrărilor și numărul partici-
panților din țară și din străinătate și pe cea din 2016, din punct de vedere 
al organizării. 

 

L. Rezultate și concluzii 
1. 78,57% din respondenți afirmă că au avut satisfacția să-și vadă 

așteptările, puse în participarea la FOREN 2016, satisfăcute. 
2. Între speranțele și așteptările participanților am înregistrat: 

- Obținerea de informații noi, contacte noi, oportunități de business; 
- Idei directoare; 
- Schimb de opinii asupra evoluției sectorului energetic și al socie-

tății românești; 
- Creșterea interesului pentru partea de „cybersecurity“ și de I.T., 

foarte importante pentru sistemul energetic; 
- Dezbaterea unor probleme reale, implementare – soluții; 
- Noi abordări în soluționarea problemelor existente în energie; 
- Stabilirea de relații profesionale, inițierea unor colaborări, parte-

neriate de specialitate; 
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3. FOREN 2016 a beneficiat de o participare semnificativ superioară a 
persoanelor cu funcții de răspundere din structurile decizionale 

4. În același timp, față de alte ediții, FOREN 2016 s-a bucurat de o 
participare redusă a reprezentanților Comitetelor Naționale Membre și a 
reprezentanților CME. 

5. Foren 2016 s-a bucurat de o popularizare crescută din partea presei, 
atât cea parteneră cu CNR-CME, cât și cea locală sau audiovizuală 

6. Schimbarea locului de desfășurare a FOREN într-o incintă compactă 
a fost un experiment curajos dar reușit. Pe baza experienței căpătate și 
printr-un dialog continuu cu partenerii de organizare se poate spera într-
un salt calitativ pentru ediția din 2018. 

7. Nu este rău, ci chiar necesar, ca ministrul energiei sau persoana 
delegată de acesta, să prezinte, la festivitatea de deschidere sau la Ziua 
Energiei a fiecărei ediții, un material care să vizeze politicile viitoare  
ale sectorului, acțiunile care se prevăd în perspectiva imediată, la care 
specialiștii să-și spună opiniile și să caute soluții de rezolvare. 

 
 



MESAJE, CONCLUZII,  
RECOMANDĂRI GENERALE 

FOREN 2016  
 
 

MESAJE 
 
ROLUL SEN ÎN REGIUNE  
● „Sistemul energetic românesc este puternic, solid, iar situaţia lui se 

îmbunătăţeşte. Chiar dacă există zone de tensiune sau zone supuse unor 
transformări, tensiunile nu sunt decât un simptom al unui proces de revigorare, 
de eficientizare, de îmbunătăţire“, a afirmat ministrul energiei electrice, Vlad 
Grigorescu, subliniind câteva exemple concrete în acest sens: obţinerea 
finanţării europene pentru proiectul BRUA, de către Transgaz; finalizarea 
conexiunii România-Bulgaria până la finalul acestui an, între care: 
apropiata ieşire din insolvenţă a Hidroelectrica, ca o companie mult 
eficientizată, urmată rapid de vânzarea unui pachet de acţiuni pe pieţele 
internaţionale de capital; dorința de a finaliza strategia energetică 
naţională, preconizată pentru; Gazoductul România – Bulgaria. 

● „Viitorul aparține energiei electrice, iar soluția va fi dată de o nouă 
revoluție tehnologică și digitală“ a subliniat Iulian Iancu președintele CNR-
CME în sesiunea de deschidere a FOREN 2016.  

● „Datorită poziției cheie în regiune, România are nevoie de o abordare la 
nivel regional. Obligațiile noastre la nivel european trebuie să fie transpuse în 
noua Strategie Energetică Națională (...) Avem specialiști foarte buni, recu-
noscuți la nivel internațional, avem experiență în proiecte dezvoltate cu succes 
în trecut. România trebuie să se afirme la nivel internațional (...) Paradigma la 
nivel european se schimbă. Producția de energie regenerabilă capătă o pondere 
din ce în ce mai mare, fiind astfel necesară dezvoltarea liniilor de interconexiune 
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și o coordonare cât mai bună la nivel regional (...) Tinerii, cu sprijinul celor care 
au deja o experiență în sector, pot porni la construirea unui viitor care să fie al 
lor. Fiecare șansă oferită tinerilor trebuie exploatată pentru că nu întotdeauna 
trenul se oprește de două ori în aceeași gară“, au fost doar câteva din mesajele 
transmise la evenimentele FOREN 2016 de dna. Corina Popescu, Secretar 
de Stat la Ministerul Energiei.  

● „Păstraţi deschise toate opțiunile energetice. Avem nevoie de fiecare 
dintre acestea: nuclear, surse regenerabile, cărbune, gaze naturale, petrol. Toate 
sunt necesare pentru a satisface cererea tot mai mare a populației la nivel 
mondial. Toate tehnologiile au potențialul de a fi îmbunătățite în ceea ce 
privește performanța și eficiența“, a fost îndemnul transmis de dna. Elena 
Nechaev, director de programe al Consiliul Mondial al Energiei. 

 
GAZE NATURALE 
● „Pentru a se da posibilitatea consumatorilor să fie alimentaţi din sursele 

cele mai ieftine, preţurile de producţie internă ar trebui să fie lăsate la liber. 
Consider că vom găsi o soluţie împreună în ceea ce priveşte o analiză şi o decizie, 
care să ducă la formarea celui mai mic preţ pentru consumatorul casnic. În mod 
cert, preţul final al gazului nu va creşte cu 10%. În preţul final există şi alte 
elemente. Există capacitatea de a importa mai ieftin, ceea ce, în final, în cel mai 
rău caz, va duce la o creştere de doar 2-3%. Dar tocmai acest lucru avem în 
vedere, că nu ar fi nevoie de o modificare de preţ la producţia internă”, a 
declarat dl. Niculae Havrileţ, președintele ANRE.  

● „ANRE ar trebui să reglementeze preţurile finale la gaze pentru consu-
matorii casnici până în 2021, aşa cum prevede calendarul de liberalizare, pentru 
a păstra un control inclusiv la nivelul costurilor (....) Susţinem soluţia de livrare 
a gazelor naturale către clienţii casnici în baza unor preţuri finale reglementate 
de ANRE până la data de 30 iunie 2021, pentru că, astfel, considerăm că se 
asigură condiţiile unui control al ANRE asupra preţului final de comercializare a 
gazelor naturale către clienţii casnici, control care ar trebui realizat şi la nivelul 
costurilor, inclusiv al celui reprezentat de preţul de achiziţie a gazelor naturale, 
care va trebui justificat de furnizor ca unul obţinut în condiţii de transparenţă 
(…) Actualul calendar de liberalizare prevede eliminarea totală a tarifelor 
reglementate la gaze pentru clienţii casnici la 30 iunie 2021”, a spus, printre 
altele dl. Aristotel Jude, Secretar de Stat Ministerul Energiei. 

  
 TRANSPORT, DISTRIBUŢIE, STOCARE DE ENERGIE 
● „Nu consider corect să punem presiune pe întreaga producţie internă 

curentă din România doar pentru a face sustenabilă o activitate din sector, fie că 
este activitate de înmagazinare, de distribuţie sau de transport. Dacă am pune 
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presiune administrativă în ceea ce priveşte determinarea unui preţ al producţiei 
interne doar pentru a face sustenabil un tarif de înmagazinare, riscăm să ne 
îndepărtăm de la fondul corect al problemei. ANRE ar trebui să susţină eficien-
tizarea şi sustenabilitatea tarifelor de înmagazinare, distribuţie sau transport și, 
în general, a activităţilor reglementate, inclusiv preţul final reglementat al 
gazelor naturale, nu să le rentabilizeze prin presiuni exercitate asupra preţului 
producţiei interne. Potrivit rapoartelor ANRE, tarifele de distribuţie, înmaga-
zinare şi transport reprezintă mai mult de jumătate din preţul final al gazelor 
(...) În fiecare an, ANRE ajustează tarifele de transport pe baza unor documente 
tehnice. Se fac prognoze în special legate de cantităţile care vor fi transportate. 
Cu cât volumul este mai mic, cu atât tariful creşte – şi invers. S-a constatat că a 
existat o creştere de volum, astfel că tarifele trebuie ajustate în sensul scăderii. 
La ora actuală, este în dezbatere o scădere cu 7% a tarifului de transport pentru 
perioada imediat următoare“, Niculae Havrileț, președinte ANRE.  

● „Distribuţia de gaze din România nu este mai scumpă decât în alte ţări 
europene, însă mai sunt necesare investiţii în modernizarea conductelor (…) Pe 
zona de sud a ţării, în cazul Distrigaz Sud Reţele, mai sunt 4.000 de kilometri de 
conducte de care trebuie renovate (…) Investiţia necesară reabilitării acestor 
4.000 de km de conducte de gaze se ridică la 400 de milioane de euro“, a afirmat 
dl. Eric Stab, CEO-ul Engie România.  

 
GAZELE DIN MAREA NEAGRĂ 
● „Cu certitudine, Marea Neagră nu va fi o a doua Mare a Nordului. 

Lucrările de explorare au dat rezultate doar în România (…) În Turcia, care 
deţine cea mai mare parte din Marea Neagră, explorările nu au avut rezultate 
(…) Explorările din Marea Neagă vor începe numai dacă preţurile gazelor şi ale 
ţiţeiului vor creşte şi dacă sistemul de transport al gazelor va fi conectat la 
pieţele internaţionale (…) Cererea în ţară a scăzut foarte mult, iar investitorii 
care vor extrage aceste zăcăminte au nevoie de piaţă de desfacere şi de 
transportul gazelor de la perimetrele maritime, care sunt destul de departe,  
la 150-200 de kilometri de ţărm. Deci, o să avem de aşteptat”, a declarat  
dl. Alexandru Pătruți, consilier CNR-CME.  

 
STOCAREA ENERGIEI  
● „Un consumator casnic poate să devină independent energetic dacă îşi 

montează panouri fotovoltaice, spre exemplu, dar şi sisteme de stocare a energiei. 
Acum, aceste tehnologii de stocare sunt foarte scumpe, de circa 5 milioane de 
euro pe MW, astfel că ar trebui să existe subvenţii de la stat pentru acestea ( …) 
Termoficarea reprezintă o problemă majoră pentru toate autorităţile locale, care 
ar putea fi rezolvată şi utilizând stocarea energiei termice (…) Un rezervor de 
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sare, care trebuie încălzit la o temperatură foarte mare, acumulează multă 
energie termică, pe care o poate elibera în momentele în care este nevoie repre-
zintă o metodă de stocare a energiei termice. Vârfurile de sarcină ale energiei de 
termoficare se găsesc în intervalele orare 06:00 – 07:30, apoi după-amiază (...) 
Pentru a stoca un MW există două probleme, câtă putere are şi câtă energie dă“, 
a spus printre altele dl. Viorel Gafița, președinte Romelectro. 

 
MIX ENERGETIC 
● Una dintre temele dezbătute în cadrul lucrărilor FOREN 2016 a adus 

în discuţie „Opţiunile pentru mix-ul de combustibil în regiune“. CE Oltenia 
a prezentat evoluţia energiei pe bază de cărbune în ultimii ani, arătând că 
viitorul cărbunelui în contextul politicilor energetice mondiale ridică un 
semn major de întrebare. Cota de piaţă a energiei produse în centralele pe 
cărbune este în continuă scădere. De exemplu, în ziua cu cel mai mare 
consum de energie electrică din iarna 2011 – 2012, producţia a fost 
acoperită preponderent de centralele pe cărbune (46,9 %), iar în ziua cu cel 
mai mare consum de energie electrică înregistrat în iarna 2015 – 2016, 
procentul a ajuns la 33,3%. Restructurarea sectorului de producere a energiei 
electrice realizată prin formarea a 10 unităţi independente a avut drept scop 
teoretic realizarea competiţiei pe piaţa internă de electricitate, însă 
descentralizarea sectorului de producere a energiei electrice în România a 
fost mult mai mare decât media EU. Actuala organizare, monocombustibil, 
reprezintă un model unic, cel puţin în UE, ce nu permite realizarea concu-
renţei reale pe piaţa de energie electrică, nefiind comparabile costurile de 
producţie. 

 
UNIUNEA ENERGETICĂ EUROPEANĂ 
● Dl. Jyri Ylkanen, din partea directoratului pentru energie din 

cadrul Comisiei Europene, a oferit o perspectivă mai largă asupra tematicii 
asumate pentru această ediţie a FOREN: „Energie sigură şi sustenabilă la 
nivel regional“. Jyri Ylkanen a prezentat în detaliu sensul şi obiectivele celor 
cinci piloni ai viitoarei Uniuni Energetice europene: siguranţa în aprovi-
zionare, piața unică energetică, eficiența energetică, reducerea emisiilor de 
CO2, cercetarea și inovarea în domeniul energiei.  

 
ENERGIA NUCLEARĂ 
● „Negocierile cu compania chineză pentru realizarea reactoarelor 3 şi 4 de 

la Cernavodă au ca obiect atragerea unui investitor care să contribuie financiar 
la realizarea acestor unităţi, şi nu partea de furnizare de echipamente, a decla-
rat dna. Daniela Lulache, directorul general al Nuclearelectrica. Întrebată 
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fiind dacă societatea chineză cu care se negociază vrea să aducă echi-
pamente din China pentru reactoarele 3 şi 4, dna. Lulache a declarat: 
„Negocierea nu are ca obiect construirea efectivă a reactoarelor 3 şi 4, ci discu-
tăm de un investitor, care să contribuie financiar la compania de proiect“.  

 
CONTOARE INTELIGENTE 
● „Montarea contoarelor inteligente ar trebui realizată în paralel cu 

modernizarea instalaţiilor electrice din locuinţele clienţilor, unele fiind vechi de 
40 de ani. Noile contoare nu vor putea produce beneficii directe pentru clienţi. 
(…) Ar trebui implementată cumva şi obligativitatea modernizării instalaţiilor, 
care este prevăzută. În plus, pe baza datelor de consum oferite de contoarele 
inteligente, furnizorii pot oferi abonamente personalizate. Noile planuri tarifare, 
realizate pe baza arborelui de consum, vor fi avantajoase atât pentru clienţi, 
întrucât ar putea fi mai mici decât cele actuale, dar şi pentru furnizori, care îşi 
vor putea gestiona mai bine fluxurile de achiziţii şi livrări de energie“, a declarat 
directorul general Electromagnetica, dl. Eugen Scheuşan. 

 
 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
 

1. Organizarea FOREN 2016 la nivelul regiunii Europei Centrale și de 
Est a fost apreciată de către participanți drept un eveniment de succes iar 
Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei a depus 
eforturi deosebite pentru a răspunde așteptărilor specialiștilor participanți; 

2. Au fost dezbătute aspecte esențiale privind asigurarea necesităţilor 
de energie, petrol, gaze, cărbune, nuclear, surse regenerabile, cu limitarea 
amprentei de carbon, astfel încât să se asigure dezvoltarea sustenabilă a 
sectorului energie, dar şi a întregii economii. 

3. Aspectele analizate s-au axat în special pe probleme privind accesi-
bilitatea la energia modernă, disponibilitatea energiei şi efectele acestui 
sector asupra mediului ambiant; 

4. Utilizarea inteligentă a surselor regenerabile de energie, a grupurilor 
nucleare, a soluţiilor pentru limitarea poluării mediului ambiant în centra-
lele electrice, dezvoltarea de procedee inteligente pentru arderea combus-
tibililor fosili pot asigura ca România să îndeplinească integral cerinţele UE 
privind limitarea amprentei de carbon la valori sub 450 ppm; 

5. Mesele Rotunde organizate de FOREN 2016 au oferit posibilitatea 
participanților de a prezenta importante contribuţii la rezolvarea unor 
probleme majore ale sistemelor de energie; 
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6. În cadrul Meselor Rotunde corporative, organizate de entități 
recunoscute din domeniul energiei au fost analizate principalele provocări 
care stau în faţă acestora pentru asigurarea dezvoltării sustenabile a 
sectorului energie 

7. Dezvoltarea sectorului energetic din România implică acordarea 
unei atenţii sporite sectorului de cercetare-dezvoltare care va trebui să 
asigure premisele unei strategii energetice viabile a viitorului; 

8. Energia este cheia dezvoltării dar apare necesitatea de a limita 
perturbaţiile dezvoltării tehnologice şi utilizarea neraţională a resurselor 
asupra sistemului „om-natură” (nu poate fi gândită „o planetă plină dar cu 
farfuriile goale”); 

9. În centrul atenţiei operatorilor din domeniul energie trebuie să stea 
utilizatorul; 

10. România trebuie să-și întărească poziția (vocea) în discuțiile la 
nivel UE privind viitorul model de piață europeană a energiei; 

11. Trebuie acordata atenție deosebită resursei umane pentru asigu-
rarea pregătirii acesteia pentru realizarea obiectivelor anilor 2035 și chiar 
2050. 

12. Este necesară asigurarea protecției utilizatorilor vulnerabili, atât 
pentru energia electrică, cât și pentru gazele naturale, cu implicaţii majore 
privind indicatorul de echitate energetică și asigurarea accesului la energie; 

 13. Lucrările prezentate au conturat viziunea politicii energetice euro-
pene de astăzi care corespunde conceptului de dezvoltare sustenabilă şi se 
referă la aspecte importante printre care: creşterea eficienţei energetice, 
dezvoltarea durabilă a producţiei, transportului şi utilizările/conversiile de 
energie, siguranţa în aprovizionarea cu energie şi reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră prin dezvoltarea oraşelor inteligente, dezvoltarea 
sectorului electro-mobilităţii. 

 
 



MULȚUMIRI 

 
 
Mulțumirile echipei de organizatori ai CNR-CME se adresează,  

în primul rând, colaboratorilor apropiați ai CNR-CME, partenerilor,  
co-organizatorilor și sponsorilor FOREN 2016, fără al căror sprijin și 
susținere acest eveniment de prestigiu nu ar fi putut avea loc.  

Gratitudinea organizatorilor merge, de asemenea, către personalitățile 
marcante, specialiștilor din țară și din străinătate, expozanților, tuturor 

colaboratorilor tradiționali ai FOREN și reprezentanților mass-media, 
care au onorat cu prezența lucrările FOREN 2016. 

Sincere mulțumiri se cuvin fiecărui reprezentant al echipei din cadrul 
Secretariatului Tehnic al Forumului și al echipei de consilieri CNR-CME, 
fără sprijinul cărora evenimentul nu ar fi avut aceeași strălucire. 

Nu în ultimul rând se adresează mulțumiri echipei de la Vox Maris 
Grand Resort – Costinești, pentru profesionalism și pentru calitatea 
serviciilor oferite. 
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