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Trăim vremuri dinamice în toate 
domeniile, iar sectorul energetic nu 
face excepție, schimbările fi ind im-
puse de provocările la care acesta 
trebuie să facă față: în primul rând, 
rațiunea existenței sale o reprezin-
tă asigurarea energiei necesare, 
tendința creșterii consumului fi ind 
evidentă la nivel global și în ultimii 
ani; în al doilea rând, e imperios ne-
cesar să-și reducă impactul asupra 
mediului, schimbările climatice fi ind 
un stimulent puternic în acest sens 
și – în același timp – trebuie să-și 
controleze prețurile în așa fel încât 
energia necesară la nivelul clientului 
fi nal să fi e accesibilă atât consuma-
torului rezidențial, cât și a celui care 
realizează afaceri. 

Problema care se ridică este ge-
nerată de aspectele și efectele con-
tradictorii introduse de cele trei pro-
vocări și de necesitatea ca acestea 
să fi e tratate în mod echilibrat. Dar, 
așa cum se întâmplă de obicei, în 
diverse etape de dezvoltare a secto-
rului energiei, percepția că una din-
tre provocări este sau cel puțin de-
vine pentru o perioadă de timp mai 
importantă și urgentă este o realita-
te. Și – în consecință – i se dă o mai 
mare importanță decât celorlalte, 
ducând la o concentrare mai mare a 
forțelor pentru ameliorarea situației 
prioritar în acea direcție. De exem-
plu, în Uniunea Europeană, actualul 
moment este caracterizat de acțiuni 
generate de îngrijorarea crescândă 
legată de schimbările climatice sim-
țite acut în acest an în țările mem-
bre, ceea ce a dus pentru unele țări 
la luarea unor angajamente deloc 
ușoare în privința obiectivului prin-
cipal –  emisii zero înainte de anul 
2050. De aceea, nu este de mirare 
că o serie de specialiști avertizează 
că – din nefericire – se pare că s-au 
neglijat celelalte două provocări, cu 
consecințe importante asupra înde-
plinirii rolului esențial pe care tre-
buie să-l aibă sectorul energetic: 
alimentarea cu energie la prețuri 
suportabile în orice moment în care 
e nevoie. 

În acest context, ce se poate 
face? Evident, echilibrarea eforturi-
lor și tratarea echitabilă a celor trei 

provocări. Ele sunt la fel de impor-
tante, dar pot fi  urgentate diferit 
în momente diferite. Întrucât acți-
onând asupra sectorului energetic 
efectele prezintă o importantă iner-
ție (deși inovațiile tehnologice, mai 
ales cele digitale, au scurtat aceas-
tă întârziere), strategiile pe termen 
mediu și lung și planurile lor de 
implementare sunt cheile prin care 
putem echilibra această abordare. 
În consecință, soluția o reprezintă 
investițiile inteligente care pot duce 
atât la crește-
rea securității 
în alimentarea 
cu energie, dar 
și reducerea 
impactului asu-
pra mediului. 
Mai mult, utili-
zarea mai efi -
cientă – prin 
aceste investiții 
– a resurselor 
energetice duce 
la costuri rezo-
nabile, deci la 
prețuri accesi-
bile pentru con-
sumatorul fi nal. 

Din neferi-
cire, dacă ana-
lizăm situația 
sectorului ener-
getic românesc 
este evident că 
exact aceste lu-
cruri nu sunt luate în considerare și 
– în consecință – nu sunt realizate. 
Investițiile sunt asigurate cu par-
cimonie, mai ales din surse publice, 
afectate de dezechilibre bugetare, 
fără stimulente convenabile pentru 
toate părțile în atragerea de inves-
tiții private. Mai adăugați întârzieri 
semnifi cative în realizarea proiec-
telor deja începute, plus intervenții 
directe în piețele de energie consi-
derate „liberalizate“, plus schimbări 
dese în cadrul legislativ și cu con-
secințe în cascadă asupra celui de 
reglementare. Un simplu exemplu: 
toți suntem consumatori de ener-
gie pe aceste piețe și ne bucurăm 
atunci când factura noastră este 
mică. Dar, prin subvenționarea în-

crucișată a clientului casnic de către 
industrie și alte servicii, diferite de 
cele asigurate de utilitățile energeti-
ce, se obține o creștere a prețurilor 
la acestea, lucru care se transmite 
în prețurile tuturor bunurilor și ser-
viciilor. Iar noi suntem consumatori 
și de aceste bunuri și servicii, deci 
ce obținem pe „mere“ vom da sigur 
pe „pere“ cu un factor de multiplica-
re supraunitar. Fără a mai menționa 
efectele asupra companiilor energe-
tice și posibilele inversări ale tendin-

țelor în echilibrul import-export pe 
piețele specifi ce.

Cred că Mesagerul energetic are 
și rolul de a discuta deschis aceste 
lucruri și sper că ați putut observa 
din numerele precedente că își ia 
în serios acest rol. Numărul de față 
nu face excepție. Pe lângă rubricile 
tradiționale cu informațiile legate de 
viața organizației noastre, de activi-
tatea membrilor mai vechi sau mai 
noi, a Consiliului Mondial al Energi-
ei, despre preocupările extraprofe-
sionale, veți întâlni câteva articole 
interesante privind actuala situație 
a sectorului energetic la nivel glo-
bal și național și tendințele sale de 
transformare. Sper să le apreciați!

Lectură plăcută! 

EditorialEditorial

VREMURI DINAMICE
Prof. dr. ing. Virgil Mușătescu, consilier al CNR – CME
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 1. Introducere
 Tranziția sectorului de ener-

gie impusă de preocupările privind 
reducerea amprentei de carbon a 
instalațiilor energetice va avea un 
impact major asupra infrastructurii 
energetice, atât în adaptarea insta-
lațiilor existente, cât și la realizarea 
unor noi obiective. Importantele 
schimbări economice, dezvoltarea 
sistemelor de generare distribuită, 
creșterea ponderii surselor regene-
rabile de energie în sistemele de ge-
nerare a energiei electrice, crește-
rea necesarului de energie electrică, 
au condus la necesitatea studiilor 
pentru a se efi cientiza acest proces. 

2. Necesitatea unui plan 
de acțiune privind 
infrastructura energetică
Infrastructura energetică actuală 

a fost construită pe parcursul multor 
ani, cu investiții importante și obiec-
tive bine precizate 
(alimentarea zonelor 
urbane și industria-
le, platformele indus-
triale etc.). Odată cu 
creșterea necesarului 
de energie electrică, a 
schimbărilor în structu-
ra economică, a noilor 
concepte privind ali-
mentarea cu energie, 
prosumatori, microre-
țele, centrale virtuale, 
devine necesară adap-
tarea structurii actuale 
la noile realități. 

Consiliul Mondial al Energiei 
(CME) a elaborat un set de princi-
pii pentru elaborarea unui Plan de 
Acțiune privind Infrastructura 
[1] astfel încât dezafectarea sau re-
utilizarea unor active să fi e realiza-
tă având în vedere obiectivul amplu 
al reducerii emisiilor de carbon. Va 
fi  infrastructura existentă o pova-
ră sau un atuu în atingerea aces-
tui obiectiv? Principiile elaborate se 
bazează pe interviuri cu liderii din 
energie din întreaga lume, comple-
tate cu cercetarea proprie. Dezvol-
tările preconizate pentru viitoarele 

confi gurații ale sistemelor de distri-
buție sunt [3]:

 a) utilizarea largă a surselor 
regenerabile de energie electrică cu 
producție intermitentă; se conside-
ră că până în anul 2030 peste 50% 
din energia electrică utilizată să 
provină de la sursele regenerabile;

 b) dezvoltarea sistemelor de 
stocare a energiei electrice care vor 
oferi soluții efi ciente ca surse de re-
zervă și pentru adaptarea producției 
intermitente la grafi cul de sarcină al 
utilizatorilor;

 c) dezvoltarea sistemelor de 
comunicație și de transfer de date 
va asigura un răspuns rapid la eve-
nimente și fl exibilitate în gestiona-
rea rețelei.

3. Structuri posibile
 ale rețelelor inteligente
 Odată cu amplifi carea preocupă-

rilor privind decarbonarea sistemului 

energetic prin utilizarea locală a ener-
giei (în principal, energie solară sau 
eoliană) se dezvoltă structuri sub for-
ma microrețelor (Fig. 1). Prin surse-
le de generare distribuită, la care se 
poate adăuga stocarea energiei, un 
utilizator poate să-și asigure necesa-
rul de energie electrică și să transmită 
în microrețeaua care poate cuprinde 
mai mulți utilizatori activi surplusul 
de energie. Microrețeaua are posibi-
litatea conectării la rețeaua electrică 
publică pentru a primi necesarul su-
plimentar de energie sau pentru a 
transmite excedentul de energie.

 Dezvoltarea microrețelelor și 
posibilitățile oferite de sisteme-
le actuale de comunicație permite 
trecerea la o etapă superioară de 
multi-microgrid, care include mai 
multe microrețele, cu unități de ge-
nerare distribuite, sisteme de sto-
care a energiei electrice, receptoare 
controlabile. Microrețeaua poate fi  
considerată ca un ansamblu ener-
getic care urmărește să utilizeze 
resursele locale într-un mod optim. 
Odată cu creșterea ponderii surselor 
intermitente, creșterea necesarului 
de energie electrică determinată de 
creșterea ponderii încălzirii electri-
ce și a transportului electric, dar și 
a posibilităților oferite de utilizatorii 
DR (demand response) care accep-
tă să-și modifi ce sarcina și apariția 
circuitelor cu fl uxuri bidirecționale de 
energie, în sistemele de energie apar 
probleme complexe pentru a se asi-
gura nivelurile acceptate de tensiune 

în nodurile rețelei și a frecvenței în 
întregul sistem energetic.

 Sistemele fractale [3, 5, 
6] dezvoltate prin asamblarea re-
cursivă a unor clădiri inteligente, 
microrețele, orașe inteligente, re-
țele de distribuție cu structuri ase-
mănătoare, pot asigura optimiza-
rea organizării spațiale a structurii 
rețelelor urbane. Teoria fractală 
profi tă de dinamica scalei și de di-
namica de auto-organizare a ener-
giei și materiei la toate nivelurile 
ierarhiei, de la celule și organisme 
la Univers ca întreg, și constată 
existența unei forme de evoluate 

de simetrie globală. Rețelele electri-
ce de distribuție pot fi  considerate te-
renul de dezvoltare al unor concep-
te bazate pe matematica fractalilor. 
Structurile fractale permit realizarea 
unor sisteme fl exibile, reziliente și 
interoperabile, cu funcționare sigură 
și efi cientă, fi ind destinate în special 
rețelelor inteligente de joasă tensiu-
ne. Conceptul poate fi  implementat 
în special la dezvoltări de noi rețele 
de alimentare.

 Un rol important, în acest caz, 
îl are activarea rapidă a surselor de 
rezervă și a surselor fl exibile, pe 
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ÎNNOIREA INFRASTRUCTURII 
ENERGETICE – STRATEGII ŞI SOLUŢII
Dr. ing. Daniel Crăciun, prof. dr. ing. Nicolae Golovanov

Fig. 1. Circuitele de putere și circuitele informatice 
într-un microgrid
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baza informațiilor oferite de siste-
mele efi ciente de măsurare. Pentru 
rezolvarea problemelor care apar 
în sistemele moderne, cuprinzând 
rețele active cu surse distribuite, 
ELECTRA a propus un concept pri-
vind descentralizarea sub formă de 
celule (Web-of-Cells) − Fig. 2 − în 
care controlul în timp real al tensi-
unii și frecvenței este descentralizat 
și delegat operatorilor de zonă (a 
celulelor) cu rol asemănător opera-
torilor de distribuție și a operatorilor 
de sistem [3, 4]. 

Rețeaua Faraday este o arhi-
tectură care permite controlul tran-
sferului de putere în rețeaua elec-
trică [7]. Tehnologia Rețea Faraday
este dezvoltată pentru a asigura 
controlul fl uxurilor de putere, 
integrarea surselor regenerabi-
le, a surselor distribuite, într-un 
mod sigur și controlabil, odată cu 
creșterea stabilității sistemului, o 
adaptare continuă și autonomă 
la variații în sistemul energetic, 
urmărind realizarea unui bilanț 
optim. Tehnologia asigură un 
control al circulației de putere și 
menținerea automată a tensiunii 
și a nesimetriei în rețea. 

 Un astfel de sistem poate fi  
realizat prin montarea pe linii a 
unor instalații de tipul IPFC (in-
terline power fl ow controller) care 
permite conectarea în serie cu li-
nia înfășurării unui transformator 
comandat (Fig. 3, pag.6) [8].  

 Valoarea tensiunii ∆U deter-
minată de înfășurarea transfor-
matorului T1 , conectată în serie 
cu linia poate fi  modifi cată în limite 
largi prin controlul repartiției tensiu-
nii între înfășurarea primară a trans-
formatorului T1 și a bobinei T2 con-
trolată cu curent electric continuu. 

 Se consideră faptul că tehnolo-
gia Rețea Faraday pentru controlul 
circulației de putere prezintă urmă-
toarele avantaje față de tehnologia 
actuală:

 − creștere cu 80% a posiblită-
ților de integrare a surselor regene-
rabile;

 − reducerea cu 34% a necesa-
rului de putere reactivă;

 − creșterea cu 25% a capacită-
ții de transfer a rețelei electrice;

 − reducerea cu 7% a pierderi-
lor de energie. 

 Modelele de dezvoltare viitoare 
urmăresc realizarea unor dezidera-
te în privința optimizării structurii 

și topologiei rețelelor, încorporând 
tehnologii și concepte inovative, 
cum ar fi : 

– Realizarea topologiei optime a 
rețelelor de tip multi-microgrid in-
terconectate, care să integreze în 
mod fl exibil și adaptativ generarea 
distribuită, indiferent de tipul teh-
nologiei folosite, de dimensiunea 
sau amplasarea fi zică a sursei; 

– Modalități rapide de eliminare 
a întreruperilor, avariilor și pertur-
bațiilor în calitatea energiei electri-
ce; reconfi gurarea optimă a rețelei 
atunci când este necesar din punct 
de vedere operațional; 

– Tratamentul nediscriminatoriu 
al participanților la funcționarea sis-

temului, oferind opțiuni avansate de 
confi gurare a curbei de sarcină și de 
tranzacționare a energiei pentru toți 
participanții, în funcție de tehnologi-
ile și capabilitățile fi ecăruia. 

Totodată se va pune accentul pe 
stocarea energiei electrice în baterii 
lithium-ion pentru aplatizarea cur-
bei de sarcină sau a altor dispozitive 
controlabile de la distanță care pot 
interveni în funcție de starea siste-
mului. 

4. Importanța soluțiilor 
creatoare de reconvertire 
a infrastructurii
În acest articol să atragem aten-

ția asupra direcției de dezvoltare 
viitoare în contextul evidențiat de 
ultimul raport WEC privind „Marea 
tranziție” [1]. Noua paradigmă a 
energiei se caracterizează prin rit-

mul accelerat al creșterii necesaru-
lui de energie electrică la utilizatorul 
fi nal, creșterea ponderii ecosisteme-
lor energetice controlate digital și 
apariția unui nou agent: prosuma-
torul energetic. Ca să-l cităm pe 
Richard Dowling de la Faraday Grid, 
„Infrastructura actuală a fost con-
struită pentru a refl ecta cerințele de 
fi abilitate și costuri scăzute. Aceste 
cerințe s-au schimbat acum pentru 
a include sustenabilitatea în raport 
cu mediul. Actuala infrastructură nu 
este, în esență, compatibilă cu impe-
rativul sustenabilității și cu actualele 
aspirații sociale și economice“.

Pentru a îndeplini aceste cerințe 
trebuie să fi e găsite cele mai cre-

ative modalități de a utiliza active-
le energetice existente, pe măsură 
ce dorim să trecem la un sistem cu 
emisii scăzute de carbon. Nu va fi  
sufi cientă abordarea pur tehnică 
pentru valorifi carea optimă a acti-
velor existente, ci va fi  necesară o 
abordare creatoare care să combi-
ne resurse inteligente din mai multe 
specialități, respectiv, arhitectură 
peisagistică și urbanism, biotehno-
logie, suplimentar față de energeti-
că. Cu titlu de exemplu, ne putem 
gândi la reutilizarea spațiului unei 
vechi termocentrale în cadrul unui 
proiect complex care ar urma să 
înglobeze energie din surse regene-
rabile, spații de producție agricolă 
în sere utilizând noi tehnologii de 
creștere a plantelor, zone dedicate 
cercetării și învățământului univer-
sitar, microproducție, laboratoare 
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Fig. 2. Structura 
sub formă 
de celule 

a sistemului 
energetic
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de analize și testare. Întreaga zonă 
se poate converti într-un microgrid
cu producție și utilizare, sustenabilă 
prin noile activități și afaceri atrase. 
Succesul reconvertirii cât mai cre-
atoare a activelor 
existente devine 
condiția implicită 
a tranziției ener-
getice rapide și de 
succes.  

Dacă infrastruc-
tura existentă a fost 
privită uneori ca un 
obstacol, această 
abordare trebuie să 
se schimbe; ea tre-
buie să fi e conside-
rată o resursă. Costurile dezafectării 
complete sau a abandonării infras-
tructurii existente pot fi  atât de mari 
încât tranziția energetică să devină 
extrem de costisitoare și greu de 
acceptat pe plan social. 

5. Concluzii
Încheiem această scurtă prezenta-

re cu un citat al unuia dintre specialiștii 
de prestigiu consultați la elaborarea ra-
portului CME, și anume Yuri Freedman, 
de la Southern California Gas Company: 

„Infrastructura energetică exis-
tentă este un portofoliu valoros de 
active care a fost planifi cat, dezvol-
tat și construit pe parcursul multor 
decenii. Adaptarea și reutilizarea 

acestor active are de jucat un rol im-
portant în tranziția globală la un mix 
energetic cu emisii reduse de car-
bon. Utilizarea activelor existente, 
care este de obicei mai puțin costi-
sitoare decât construirea unora noi, 
permite reducerea costurilor, ceea 
ce este esențial pentru acceptarea 
socială largă a tranziției energetice“.
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Recent, Agenția Internațională 
pentru Energie din Surse Regene-
rabile – IRENA a elaborat (în baza 
unei decizii a Bundestagului Ger-
man), la comanda Ministerului Fe-
deral al Mediului, Conservării Naturii 
și Siguranței Nucleare acest studiu 
privind Stațiile de încărcare inteli-
gente pentru autovehicule electrice.

Studiul face o tre-
cere în revistă a evolu-
ției pieței mondiale de 
autovehicule electrice, 
conform estimărilor din 
scenariul Acordului de 
la Paris, de la 0,5 mili-
oane în 2010, azi circa 
6 milioane, în 2030 cu 
157 milioane, în 2040 
cu 745 milioane și 1166 
milioane în 2050. În 
fața acestor evoluții re-
voluționare care schim-
bă industrii întregi, teh-
nologiile de încărcare 

s-au dezvoltat pe 3 direcții principa-
le: V1G – Stații de încărcare contro-
late unidirecțional, V2G – Stații de 
încărcare care pot să încarce, dar și 
să furnizeze energie din autovehicul 
spre rețea, V2HB – stații care pot să 
asigure încărcare, dar și să asigure 
energie suplimentară acasă sau la 
birou (Fig. 1 – 3). 

Creșterea consumului de ener-
gie impune dezvoltarea unor noi 
servicii fl exibile pentru încărcarea 
autovehiculelor cu benefi cii atât 
pentru utilizatori, dar și pentru ope-
ratorii de transport/distribuție, pia-
ța en gros și sectorul de generare, 
mai ales din surse regenerabile. Din 
punctul de vedere al vitezei de în-

cărcare, stațiile sunt 
lente (stații uzuale 
de circa 22 kW), sta-
ții rapide (uzual de 
cca 50 kW sau mai 
mari) și ultrarapide 
(de peste 150 kW). 
Din aceste perspec-
tive impactul asupra 
sistemelor energe-
tice este mai mare 
decât se prognoza 
și vor fi  introdu-
se instrumente de 
piață care să regle-
ze echilibrul dintre 

Fig. 3. Schemă pentru controlul circulației de putere 
pe liniile electrice

ÎNCĂRCAREA INTELIGENTĂ 
PENTRU AUTOVEHICULE ELECTRICE
Ing. Călin Vilt, consilier al CNR – CME
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consum și generare la orele de vârf 
de consum și gol la care se adaugă 
și problematica scăderii emisiilor de 
bioxid de carbon. Impactul pe ter-
men scurt, respectiv pe 
termen lung a stațiilor 
de încărcare corelat cu 
energia din surse re-
generabile este diferit 
în cazul eolienelor, re-
spectiv electrovoltaice-
lor (Fig. 4).

Autorii au făcut o 
analiză a impactului 
stațiilor de încărca-
re asupra sistemului 
energetic, în diverse 
scenarii și analize com-
parative cu alți consul-
tanți din care a rezultat 
că folosirea unor stații 
de încărcare inteligen-
te este oportun să fi e 
combinate cu instru-
mente de piață. 

Autorii studiului 
recomandă guvernelor 
să acorde stimulente 
fi nanciare pentru dez-
voltarea stațiilor de în-
cărcare la domiciliu pe 
timpul golului de noap-
te (se dă un exemplu de tarife din 
SUA cu până la 95% mai mici la înăr-
carea pe timpul nopții). Instrumen-
tele de piață vor da semnale de preț 
pentru stațiile rapide și/sau ultrara-
pide, care să descurajeze încărcarea 
la vârf de consum sau să stimuleze 
încărcarea din energie produsă din 
surse regenerabile sau chiar să ofe-
re energie din bateriile mașinii că-
tre rețea în funcție de oportunitățile 
de piață, dar și de starea bateriilor 
(mai noi, sau mai vechi, cu câte ci-
cluri de încărcare etc). Toate aceste 
aspecte sunt analizate de autorități-
le de reglementare care vor elabora 
noi modele de business.

Un alt aspect urmărit în cadrul 
studiului îl constituie prioritățile 
tehnologice, acestea fi ind adaptate 
la specifi cul sistemului energetic din 
fi ecare țară, fi ind necesare studii, 
analize și cercetări aplicate pe fi e-
care curbă de generare/ consum. În 
țările cu surse de generare din solar 
se vor realiza sisteme de încărca-
re adaptate orelor de insolație din 
timpul zilei la locurile de muncă ale 
angajaților.

Elaboratorii studiului au făcut o 
analiză a vânzărilor de autovehicule 

electrice pe un grup de 10 țări, cea 
mai puternică dinamică a parcului 
electric fi ind înregistrată în Norve-
gia, cu vânzări de peste 40% elec-

trice, țara având și o energie ieftină, 
cu aproape 80% din consum produs 
în hidrocentrale.

O altă analiză abordează dezvol-
tarea fl otelor de autobuze electrice, 
în zonele urbane cu poluare, regiunea 
Asia-Pacifi c având deja 28% din parc 
autobuze electrice (în 2017 numai în 
China erau în circulație 340.000 au-

tobuze electrice). Vehiculele de trans-
port mărfuri au dezvoltări experimen-
tale. Se prezintă o analiză pe câteva 
țări, cu subvențiile și țintele stabilite 

de guverne pentru 
promovarea trans-
portului electric și a 
stațiilor de încărcare 
inteligente. 

În Fig. 5 (pag. 
8) autorii subliniază 
tendințele care vor 
guverna dezvoltarea 
autovehiculelor elec-
trice azi, în 2030 și 
2050 pentru a soluțio-
na complexitatea pro-
blematicii dezvoltării 
acestui sector. Cel mai 
interesant aspect îl va 
constitui schimbarea 
regimului de propri-
etate asupra autove-
hiculelor! Vor apărea 
noi standarde și mo-
difi carea unor nor-
mative de proiectare, 
realizare și exploatare 
a sistemelor energe-
tice, a instalațiilor de 
utilizare, a protocoa-
lelor de comunicare.

Comunitățile de cercetare con-
tinuă să lucreze pentru realizarea 
unor noi generații de baterii cu ca-
pacități sporite, care să micșoreze 
greutatea, să mărească cantitatea 
de energie înmagazinată, respectiv 
implicit autonomia vehiculelor.

Decarbonarea sistemelor ener-
getice va merge „mâna în mână“ cu 
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cea a mobilității, prin stabilirea ținte-
lor pe etape de reducere a emisiilor, 
realizare a infrastructurii de încărca-
re, realizarea capacităților de gene-
rare, preponderent a celor din surse 
regenerabile. La nivelul fi ecărei țări 

este necesar să fi e realizate studii și 
foi de parcurs cu checklist de activi-
tăți specifi ce. Tehnologia evoluează 
cu mare viteză și este necesar să fi e 
urmărită și să fi e actualizate toate 
documentele corespunzător.

*
Această foarte scurtă sinteză are 

rolul de a atrage atenția specialiști-
lor să citească întregul document, 
care poate fi  descărcat gratuit de la 
adresa www.irena.org. 

Industria determină 
creșterea economică 
și dezvoltarea
Industria se afl ă la baza pro-

gresului societății și este esențială 
pentru dezvoltarea economică fi -
ind sursa a circa un sfert din PIB-ul 
global ce asigură un grad ridicat de 
ocupare a forței de muncă. Materi-
alele și bunurile din sectorul indus-
trie includ clădirile, infrastructura, 
echipamentele și produsele pe 
care întreprinderile și persoanele 
le realizează pentru a-și desfășura 
activitatea zilnică. Creșterea ce-
rerii de ciment, oțel și materiale 
plastice a coincis, în mod istoric, 
cu creșterea economică și a popu-
lației. Din 1971, cererea globală de 
oțel a crescut cu un factor de trei, 

cimentul cu aproape șapte, aluminiul 
primar cu aproape șase și plasticele 

cu peste zece. În același timp, popu-
lația globală s-a dublat, iar PIB-ul a 
crescut de aproape cinci ori. Expan-

siunea populației globale, creșterea 
urbanizării și dezvoltarea economică 
și socială vor susține cererea conti-
nuă puternică pentru aceste materi-
ale-cheie. Economiile avansate folo-
sesc în prezent de până la 20 de ori 
mai multe materiale plastice și de 10 
ori mai multe îngrășăminte pe cap 
de locuitor decât economiile în curs 
de dezvoltare.

Aproape un sfert din emisiile 
de CO2 sunt din industrie
Industria este cea de-a doua mare 

sursă a emisiilor de CO2 din procesele 
de fabricație și din cele energetice (la 
egalitate cu transportul), după secto-
rul „energie“ (Fig. 1).

Aportul industriei în anul 2017 a 
însemnat aproape 40% din consu-

CAPTAREA, UTILIZAREA ȘI STOCAREA 
CARBONULUI (CUSC) ÎN SPRIJINUL UNEI 
INDUSTRII SUSTENABILE ȘI COMPETITIVE*
Ing. Ovidiu Țuțuianu, consilier al CNR – CME

*) Preluare din Transforming Industry through CCUS, IEA, Paris 29 May 2019. https://webstore.iea.org/transforming
industry-through-ccus

Fig. 1. Emisiile directe de CO2
pe sectoare, în 2017. Sursa: IEA (2019)
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mul fi nal de energie și aproape un 
sfert (8Gt CO2) din emisiile directe 
de dioxid de carbon.

Diminuarea emisiilor 
din industrie
Emisiile din sectorul industrial 

se numără printre cele mai greu de 
redus, atât din perspectivă tehnică, 
cât și din punct de vedere fi nanci-
ar. Multe procese industriale nece-
sită căldură la temperaturi ridicate, 
care reprezintă o treime din consu-
mul fi nal de energie al sectorului. 
Trecerea de la combustibili fosili 
la combustibili alternativi pentru 
procese cu temperaturi de până la 
1600°C este difi cilă și costisitoare, 
necesitând modifi cări ale instalații-
lor și consumuri de energie electri-
că, prohibitiv de scumpe. Aproape 
un sfert din emisiile industriale sunt 
emisii de proces rezultate din reacții 
chimice sau fi zice și, prin urmare, 
nu pot fi  evitate prin trecerea la 
combustibili alternativi. Emisiile 
de proces constituie o caracte-
ristică particulară a producției de 
ciment, care reprezintă 65% din 
emisii. Ele sunt semnifi cative și în 
producția de fi er și oțel, aluminiu 
și amoniac. 

Instalațiile industriale sunt 
„active de lungă durată“ - de până 
la 50 de ani – care au potenția-
lul de a „bloca“ emisiile pentru 
zeci de ani. Capacitatea globală 
de producție a clinkerului (com-
ponenta principală a cimentului) 
și a oțelului s-a dublat începând 
din anul 2000, ceea ce sugerează 
că cel puțin o parte din capacita-
tea actuală de producție este mai 
mică de 20 de ani.

Analiza World Energy Outlook 
2018 arată că emisiile provenite 
numai de la infrastructura industri-
ală existentă ar putea reprezenta 
în jur de 25% din emisiile de car-
bon permise pe o cale compatibilă 
cu Acordul de la Paris (aprobat la 
12.12.2015 – n.n.), până în 2040. 
Efectul de „blocare“ din sectorul 
industriei durează mai mult decât 
cel din sectoarele energiei, trans-
portului și construcțiilor. Dincolo de 
provocările tehnice pentru decarbo-
narea industriei, piețele de mărfuri 
cu grad mare de competitivitate, cu 
marjă redusă pentru produsele in-
dustriale cheie pot oferi spațiu limi-
tat pentru investiții inovatoare sau 

costuri de producție cu emisii scă-
zute de dioxid de carbon prin adop-
tarea unor procese și tehnologii cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon. 
Acest lucru este valabil mai ales în 
cazul în care nu este stabilit prețul 
carbonului sau emisiile de CO2 nu 
sunt reglementate.

Constatări și necesități
● Producția industrială tre-

buie transformată pentru a 
îndeplini obiectivele climatice 
globale. Cererea de ciment, oțel 
și chimicale va rămâne ridicată 
pentru a asigura creșterea și spo-
rirea populației urbanizate a glo-
bului. Producerea viitoare a aces-
tor materiale trebuie să fi e mai 
efi cientă și să emită mai puțin CO2 
pentru a îndeplini obiectivele de 
mediu globale.

● Emisiile aferente produc-
ției de ciment, oțel și chimicale

sunt printre cel mai difi cil de re-
dus. O treime din cererea de ener-
gie din industrie este pentru „căl-
dura cu temperatură înaltă“ pentru 
care sunt puține alternative mature 
de utilizare directă a combustibililor 
fosili. Emisiile de proces, care rezul-
tă din reacții chimice și care nu pot 
fi  evitate prin înlocuirea cu combus-
tibili alternativi, însumează un sfert 
(cca 2Gt CO2) din emisiile industri-
ale. Instalațiile industriale din sub-
sectoarele respective sunt totodată 
„active cu durată mare de viață“, 
conducând la o potențială „blocare“ 
a emisiilor de CO2.

● Captarea, utilizarea și sto-
carea carbonului (CUSC) repre-
zintă o parte importantă a por-
tofoliului tehnologic industrial.
În Scenariul Tehnologiei Curate/STC 
(Clean Technology Scenario/CTS) al 
Agenției Internaționale a Energi-
ei (AIE), care stabilește o direcție 
în concordanță cu Acordul Climatic 
semnat la Paris, peste 28 Gt CO2, 
vor fi  captate din instalații industri-
ale în perioada până în 2060. Redu-
cerile de emisii din aceste sectoare, 
de la nivelul stabilit în Scenariul 
Tehnologiei de Referință/ STR 
(Reference Technology Sce-
nario/ RTS), elaborat pe baza an-
gajamentelor anterioare ale țărilor 
de pe planeta noastră, până la nive-
lul rezultat în STC, se preconizează 
a se realiza prin utilizarea BAT (cele 
mai bune tehnologii disponibile), a 
CUSC și prin „efi ciența materialelor“ 
(Fig. 2). CUSC asigură 38% din re-

ducerea de emisii necesară în sub-
sectorul chimiei, 17% în subsectorul 
ciment și 15% pentru fi er și oțel.

CUSC reduce costul și com-
plexitatea transformării secto-
rului industrial. CUSC este deja o 
soluție competitivă pentru decarbo-
narea unor procese industriale, cum 
ar fi  producția de amoniac, din care 
rezultă o degajare relativ curată de 
CO2. Limitarea implementării solu-
ției de stocare a CO2 ar necesita o 
modifi care a opțiunilor de tehnologi-
zare și ar avea ca rezultat dublarea 
costurilor marginale pentru indus-
trie în anul 2060. 

Fig. 2. Reducerile de emisii în sectoare cheie ale industriei (ciment, fi er și oțel, 
chimicale) între nivelurile din scenariile STR și STC (2017 – 2060). 
Notă: BAT = cele mai bune tehnici disponibile. Sursa: IEA (2019)
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● Dezvoltarea de centre ale 
CUSC poate sprijini noi posibi-
lități de investiții. Investind în 
acțiunile pentru infrastructura de 
transport și stocare a CO2 se pot re-
duce costurile unitare prin economii 
la scară posibilă și pot fi  atrase in-
vestiții în captarea CO2 pentru insta-
lațiile industriale existente sau noi. 
Programele pe termen lung, asocia-
te cu dezvoltarea infrastructurii ne-
cesită acțiuni urgente.

● Stabilirea unei piețe pentru 
materiale premium „cu mai pu-
țin carbon“ poate reduce impac-
tul concurenței. Achiziții publice și 
private de ciment, oțel și chimicale 
„cu conținut redus de carbon“, pot 
accelera adoptarea CUSC și a al-
tor tehnologii având scop similar. 
Numărul mare de contracte pentru 
aceste materiale poate ajuta la sta-
bilirea unor piețe semnifi cative și 
durabile în întreaga lume.

Politici recomandate
● Sprijinirea realizării și dezvol-

tării CUSC în industrie ca parte a 
portofoliului de tehnologii necesare 
pentru atingerea scopurilor privind 
energia și clima.

● Identifi carea și prioritizarea 
posibilităților de investiții competi-
tive și cu costuri scăzute ale CUSC 
pentru a câștiga experiență și a sus-
ține dezvoltarea infrastructurii.

● Facilitarea dezvoltării „cen-
trelor“ (hubs) CUSC în zone indus-
triale cu infrastructură comună de 
transport și stocare în scopul redu-
cerii costurilor pentru instalațiile de 
captare a carbonului în procesele de 
producție.

● Implementarea principiilor 
cadru ale politicii care susține re-
ducerea semifi cativă a emisiilor la 
instalațiile industriale chiar dacă ar 

fi  vorba de posibile impacturi ale 
competitivității.

● Stabilirea unei piețe pentru 
materiale „cu carbon redus“, inclu-
zând oțel și ciment, prin măsuri de 
achiziții publice și private.

Importanța implementării
CUSC
Se așteaptă ca tehnologiile de 

captare, utilizare și stocare a car-
bonului (CUSC) să joace un rol im-
portant în transformarea durabilă a 
sectorului industrie. În prezent, 16 
aplicații industriale ale CUSC la sca-
ră mare, au captat peste 30 milioane 
tone de CO2, pe an, din producția de 
îngrășăminte (amoniac), oțel și hi-
drogen și din procesarea gazelor na-
turale. CUSC este una dintre soluțiile 
disponibile, cele mai efi ciente pentru 
a reduce emisiile din unele procese 
industriale sau din procese de trans-
formare a combustibililor, în special a 
celor din care, inerent, rezultă o de-
gajare relativ curată de CO2, ca: pro-
cesarea gazelor naturale și lichefi erea 
cărbunelui, producerea de hidrogen 
din combustibli fosili, precum și cea 
a amoniacului. CUSC poate fi  aplicată 
în unele cazuri, pentru astfel de in-
stalații la costuri sub 15÷25 USD pe 
tona de CO2 și asigură posibilitatea de 
reducere a emisiilor de CO2, prin evi-
tarea practicilor curente de evacuare 
a lor în atmosferă. CUSC poate, de 
asemenea, să joace un rol cheie în 
reducerea emisiilor din subsectoare 
industriale difi cile, precum: ciment, 
fi er și oțel, și chimicale. Alături de 
efi ciența energetică, electrifi carea 
(inclusiv hidrogenul electrolitic) și 
creșterea folosirii surselor regenera-
bile de energie, CUSC face parte din 
portofoliul tehnologiilor și măsurilor 
care pot asigura o reducere masivă a 
emisiilor cu costuri mici în sectoarele 

respective. În Scenariul Tehnolo-
giei Curate/ STC (Clean Techno-
logy Scenario/ CTS) al AIE, care 
stabilește o direcție în concordanță 
cu ambițiosul Acord Climatic semnat 
la Paris, CUSC contribuie cu aproape 
1/5 din reducerea de emisii necesară 
în sectorul industrial. Mai mult de 28 
Gt. CO2 vor fi  captate din procesele 
industriale până în 2060, mai ales din 
subsectoarele de ciment, fi er și oțel și 
chimicale, alte 31 Gt.CO2 din trans-
formarea combustibilului și 56 Gt.CO2
din sectorul energetic. Pe măsură ce 
ambițiile cresc în ceea ce privește 
producerea energiei cu „zero-emisii“ 
rolul CUSC este deosebit de impor-
tant pentru decarbonizarea industri-
ei și pentru susținerea generării de 
„emisii negative“ (absorbția CO2) prin 
bioenergie cu „captarea și stocarea 
carbonului“ (BECCS-în engleză). Re-
comandând ca Regatul Unit (United 
Kingdom – UK) să adopte un obiec-
tiv de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră la „zero emisii“ până în 
2050, „Comitetul privind schimbări-
le climatice din UK“ a concluzionat: 
„CUSC este o necesitate, nu o opțiu-
ne“. S-a remarcat și faptul că acțiuni-
le timpurii pentru a satisface cererea 
internațională pentru materiale cu 
carbon redus ar putea oferi fi rmelor 
din această țară un avantaj compe-
titiv. În plus, dezvoltarea timpurie a 
infrastructurii de transport și stocare 
a CO2 ar putea atrage noi investiții 
în industrie, păstrând în același timp 
instalațiile existente într-o lume care 
se confruntă din ce în ce mai mult cu 
schimbările climatice. 

Fără o implementare la scară 
largă a noilor tehnologii de genul 
CUSC, emisiile de CO2 din sectorul 
industrie, stabilite în STR, vor depă-
și nivelul preconizat în STC pentru 
anul 2060. 

Politici energeticePolitici energetice
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All around the world, power sys-
tems are changing fast. For example 
last year Denmark supplied 63% of 
its power demand from variable re-
newables (wind and solar PV) while 
last June Great Britain went a full 18 
days without burning coal for power 
generation.

Yet despite such examples of 
progress, change has not been fast 
enough to meet the objectives of 
the Paris Agreement. In fact, pow-
er sector emissions have been on 
the rise over the past two years 
and investments in variable renew-
able power capacity appear to have 
stalled for the fi rst time in two dec-
ades. Meanwhile electrifi cation contin-
ues in sectors such as transport – and 
without accelerated decarbonisation, 
much of the growth in power demand will 
be met by fossil fuels.

But having more low-carbon 
electricity on the grid is not enough; 
we need to make better use of that 
low-carbon electricity. That means 
coordinated action on the transfor-
mation of power systems.

Power system fl exibility – the 
ability to respond in a timely man-
ner to variations in electricity supply 
and demand – stands at the core of 
this transformation. Luckily, policy 
makers and industry leaders across 
the globe are increasingly aware 
of the importance of fl exibility and 

are taking action. Over the last two 
years, two Clean Energy Ministerial 
Campaigns have contributed to de-
veloping an understanding of what 
technical solutions for fl exibility are 
available – in power plants, grids, 
storage and on the demand side.

That’s the ‘what’ of power sys-
tem fl exibility. But the more diffi  cult 
questions are ‘how do we implement 
this fl exibility?’ and ‘who should be 
involved?’.

The answer is: it depends. More 
precisely, introducing the appro-
priate measures to deploy power 
system fl exibility requires a deep, 
thoughtful look at each country’s in-
stitutional framework. One key fi nd-
ing from the various workshops and 
forums organised by the CEM Power 
System Flexibility Campaign is that 
the changes necessary to activate 
innovative fl exibility solutions inevi-
tably deal with regulatory decisions.

One key myth that these same 
events are contributing to disman-
tle is that power sector regulation is 
far too complex and far too coun-
try-specifi c to profi t from interna-
tional sharing of best practices. In 
fact, it may be the contrary. This 
sharing of best practices is one of 
the main contributions of the joint 
IEA and 21st Century Power Part-
nership report Status of Power Sys-
tem Transformation 2019, which 

explores the various points of in-
tervention, along with the relevant 
stakeholders for fl exibility deploy-
ment.

The report describes how it is 
possible for policy makers to eas-
ily identify areas where they can 
directly enable change and areas 
where more targeted interventions 
may need wider stakeholder en-
gagement.

It starts by looking at energy 
strategies, legal frameworks, and 
policies and programmes. These 
high-level instruments are usually 
what is thought of when looking at 
renewable energy policy support. 
While relatively far away from im-
plementation, this level is particu-
larly important as it sets the overall 
course for power system develop-
ment.

Energy strategies typically lay 
out broad targets, such as China’s target 
of fl exibility retrofi ts for 220 GW of coal-
fi red power plants in its 13th Five-Year 
Plan or Switzerland’s ‘Energy Strategy 
2050’. Legal frameworks go one 
step closer to implementation by defi ning 
electricity industry structure along with 
the foundations of who does what, such 
as the UK’s recent bill for electric mobili-
ty or the distribution sector and fl exibility 
reforms in Chile. Lastly, policies and 
programmes can be useful tools to 
test specifi c technology approaches or 
focus on specifi c aspects of the energy 
transition, for example Italy’s feasibility 
study on ‘Virtual Storage Systems’ or the 
creation of a working group for the mod-
ernisation of Brazil’s power sector.

While these high-level solutions 
are necessary and can be very eff ec-
tive, accelerating the energy tran-
sition for increasingly complex and 
decentralised power systems will in-
creasingly require detailed fi ne-tun-
ing of institutional frameworks. 
This is where we come to regula-
tion, market rules and technical 
standards. By allocating costs and 
risk, regulation essentially deter-
mines who can do what, and how. 
Similarly, market rules and technical 
standards play a key role in shaping 
the interactions of diff erent stake-
holders in the power system.

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ

THE WHO AND HOW OF POWER SYSTEM FLEXIBILITY*

*) Preluare din www.iea.org (Enrique Gutierrez, Energy Analist)

Policy makers and industry leaders across the globe are increasingly aware 
of the importance of fl exibility – the ability to respond in a timely manner 
to variations in electricity supply and demand (Photograph: Shutterstock)
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In many cases, it may be nec-
essary to update regulatory frame-
works to recognise the new capa-
bilities of new technologies in the 
power system. This might be the 
responsibility of the regulator in the 
case of vertically integrated utilities 
or spread across regulatory deci-
sions, market rules and technical 
standards in the case of more un-
bundled power systems.

For example, if modern wind 
and solar power plants are tech-
nically able to provide frequency 
regulation, the recognition of their 
contribution to system reliability 
may require a regulatory decision to 
assess and validate their capabili-
ties. It might also require modifying 
the system operator’s market rules 
to allow access to ancillary services, 
as was done in Spain.

Similarly, if digitalisation and de-
centralisation of the power system 
off er the potential of greater de-

mand-side participation, it will be reg-
ulation that enables smaller system 
resources to participate in energy, ca-
pacity and ancillary service markets. 
How this is implemented would vary 
across jurisdictions, for example up-
dating prequalifi cation requirements 
may be necessary to enable aggrega-
tion, as in the EU, simply recognising 
independent aggregators as market 
players, as in Australia, or reforming 
retail tariff s as in Singapore.

But to know what changes should 
be implemented, and by who, it is 
critically important to understand 
the specifi c point of intervention and 
engage the right stakeholders. More 
broadly, it is important to start a 
conversation with a comprehensive 
set of stakeholders, to get an idea of 
what is possible and what is needed, 
and to compare experiences within 
and across countries.

Over the coming year, the IEA 
and PSF Campaign will continue 

working on this global dialogue to 
improve the understanding of reg-
ulatory and market design options 
for the deployment of system fl exi-
bility, supported by the Campaign’s 
co-leads – China, Denmark, Ger-
many and Sweden. The PSF cam-
paign is preparing initial steps to 
collaborate with CEM’s 21st Centu-
ry Power Partnership, the Electric 
Vehicle Initiative and the Interna-
tional Smart Grid Action Network to 
look at the linkage between pow-
er system fl exibility and transport 
electrifi cation, an important con-
versation given the trend towards 
decentralisation driven by adoption 
of electric vehicles.

 This work all aims to drive home 
one key-message: we need crea-
tive policy making if we are serious 
about accelerating the energy tran-
sition, and regulatory innovation 
and international cooperation are a 
good place to start. 

Launch of the BatteRIes Europe Platform*
The Commission Vice-Presi-

dent for the Energy Union, Maroš 
Šefčovič, launched on 25 June 2019 
in Brussels the BatteRIes Europe 
Platform. It is a research and in-
novation platform, gathering public 
and private stake-
holders along the 
whole value chain 
of battery produc-
tion. It becomes 
the research and 
innovation ”leg” of 
the European Bat-
tery Alliance.

As highlight-
ed in the Strate-
gic Action Plan for 
Batteries, research 
in this area needs to be coordinat-
ed, from raw materials till recycling 
aspects.  Integration of stationary 
batteries, Integration of e-mobility, 
including vehicle to grid services, 
as well as integration of stationary 
batteries are also very important . 
For the Commission, batteries have 
a key role to play in the automotive 
sector and will also provide fl exibil-
ity to the grid, through the newly 

adopted Electricity Market Design 
Directive.

BatteRIes Europe will be a fo-
rum for setting strategic research 
and innovation agenda throughout 
the whole value chain and an im-

portant cooperation 
platform on batter-
ies research and in-
novation. It will not 
be a funding instru-
ment but will bring 
together diff erent 
funding schemes, 
such as Horizon 
2020 and its succes-
sor Horizon Europe, 
Regional-ERDF fund-
ing, and Member 

States-funded Projects of Common 
European Interest. It thus becomes 
an important linking structure in 
batteries research and innovation 
landscape and ensures one-stop 
access to all involved Commission 
structures and beyond.

In parallel, a new matchmaking 
platform bringing together battery 
projects promoters and investors 
was also inaugurated under the 

auspices of the European Battery 
Alliance. There will be a strong link 
between the two platforms: suffi  -
ciently ripe innovative ideas coming 
from members of BatteRIes Europe 
technology and innovation platform 
will be able to fi nd easier access to 
the market through the matchmak-
ing platform.

The projects that have been an-
nounced, or are in the pipeline, are 
all diff erent in nature and size. They 
are based on each participant’s dis-
tinctive feature and this should pre-
cisely the basis for our competitive 
advantage, globally.

BatteRIes Europe will thrive on 
this diversity.

We therefore have an ambitious 
agenda ahead of us but the industri-
al lead combined with political mo-
mentum makes us unstoppable.

As Nelson Mandela put it: “it is 
impossible, until it’s actually done”.

I believe that we are  proving 
this has become the motto of the 
Battery Alliance as well as BatteRies 
Europe Initiative!

Maroš Šefčovič

*) Preluare de la Comisia Europeană

Maroš Šefčovič
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Prin această inițiativă, JRC ur-
mărește să impulsioneze cerceta-
rea științifi că și competitivitatea, 
precum și să intensifi ce cooperarea 
dintre cercetătorii europeni.

Tibor Navracsics, comisarul 
pentru educație, cultură, tineret și 
sport, responsabil cu Centrul Comun 
de cercetare, a declarat: „Centrul Co-
mun de Cercetare utilizează instala-
ții de nivel mondial fi nanțate de UE 
pentru a contribui la soluționarea ce-
lor mai stringente provocări ale epo-
cii noastre, de la schimbările clima-
tice, până la siguranța alimentară și 
la securitatea nucleară. Sunt foarte 
mulțumit că, în prezent, facem și mai 
multe pentru a-i sprijini pe cei care 
se străduiesc să rezolve problemele 
societale, punând laboratoarele și in-
stalațiile noastre la dispoziția savanți-
lor de excepție din întreaga Europă.“

Din 2017, când Centrul Comun 
de cercetare (JRC) și-a deschis pen-
tru prima dată laboratoarele, cerce-
tători din 21 de țări ale UE și din 
3 țări învecinate au realizat expe-
rimente în 12 dintre laboratoarele 
JRC situate la Geel (Belgia), la Ispra 
(Italia) și la Karlsruhe (Germania). 
Inițiativa va include de această dată 
și localitatea Petten (Țările de Jos), 
care găzduiește laboratoarele de 
cercetare ale JRC în domeniul ener-
giei și al transporturilor. Cercetăto-
rii din țările UE și din țările asociate 
la programul de cercetare Orizont 
2020 au fost invitați să prezinte 
propuneri până la 30 septembrie.

Laboratoare deschise 
pentru testări legate 
de noi combustibili 
și de securitatea nucleară
Două instalații consacrate dezvol-

tării tehnologiilor pe bază de hidrogen 
sunt deschise acum în Petten: instala-
ția de testare a rezervoarelor de gaz de 

înaltă presiune și instalația de testare a 
pilelor de combustie și electrolizoarelor.

Hidrogenul reprezintă unul dintre 
cei mai promițători combustibili alter-
nativi, întrucât nu produce emisii de 
dioxid de carbon. Cu toate acestea, 
tehnologia se afl ă încă într-un stadiu 
incipient și trebuie să dezvoltată pen-
tru a putea fi  utilizată în locul com-
bustibililor fosili tradiționali. La Petten, 
cercetătorii vor realiza experimente 
cu pile de combustie și rezervoare de 
gaz în diferite condiții de mediu.

JRC deschide, de asemenea, la 
Karlsruhe, două laboratoare de ulti-
mă generație, concepute pentru cer-
cetarea în domeniul materialelor ac-
tinide. Elementele actinide reprezintă 
baza tehnologiilor nucleare, precum 
cele din domeniul energiei, al explo-
rării spațiului sau al tratamentelor 
medicale. Oamenii de știință vor pu-
tea realiza cercetări exploratorii, con-
tribuind astfel la dezvoltarea de noi 
echipamente sau materiale nucleare.

Începând din luna septembrie, 
JRC va pune, de asemenea, la dis-
poziție mai multe dintre instalațiile 
sale europene de la Geel consacrate 
măsurării datelor privind reacția nu-
cleară și dezintegrarea radioactivă. 
Aceste măsurători contribuie la spo-
rirea securității reactoarelor nucleare 
și a manipulării deșeurilor nucleare, 
precum și la ameliorarea protecției 
radiologice a cetățenilor și a mediului.

Context
Deschiderea noilor instalații re-

prezintă urmarea succesului obținut 
în primii doi ani de punere la dispo-
ziție a infrastructurii de cercetare a 
JRC, și anume 12 proiecte fi nalizate și 
peste 30 afl ate în curs de desfășura-
re. Rezultatele primelor experimente 
au deja un impact.

De exemplu, cercetătorii din Țări-
le de Jos au realizat experimente uti-

lizând cea mai mare bară de presiune 
Hopkinson din lume în Laboratorul eu-
ropean de verifi care a structurilor de 
la Ispra. Acest aparat a fost necesar 
pentru testarea rezistenței la detonări 
sau explozii a cărămizilor de pământ 
de tip „adobe bricks”. Structurile din 
astfel de cărămizi se găsesc în toată 
lumea, inclusiv în zonele implicate în 
confl icte militare sau predispuse la 
catastrofe naturale. Grație rezultate-
lor acestor experimente, militarii din 
cadrul misiunilor de menținere a păcii 
pot primi, în prezent, mai multe infor-
mații cu privire la nivelul de protec-
ție de care pot benefi cia în clădirile în 
care își desfășoară activitatea.

Cercetători români din domeniul 
nuclear au realizat experimente în 
cadrul instalației GELINA a JRC de 
la Geel, care este utilizată pentru a 
măsura, cu un nivel foarte ridicat de 
precizie, comportamentul neutroni-
lor. Deoarece neutronii reprezintă o 
componentă-cheie a reacțiilor nu-
cleare, datele precise sunt esențiale 
pentru succesul tehnologiilor nucle-
are de vârf - de la cele utilizate pen-
tru tratarea efi cientă și orientată a 
cancerului, până la cele care produc 
energie sigură cu deșeuri minime.

Pe site-ul JRC a fost creat un por-
tal public special (https://ec.europa.
eu/jrc/en/research-facility/open-ac-
cess) care conține informații cu 
privire la toate aspectele legate de 
inițiativa privind accesul deschis la 
infrastructura de cercetare a JRC, 
inclusiv publicarea cererilor de pro-
puneri, informații privind condițiile 
și criteriile de acces, precum și pro-
cesul de transmitere a candidaturi-
lor. JRC nu va obține niciun profi t ca 
urmare a deschideri instalațiilor sale 
pentru utilizatori externi.

Pentru informații 
suplime ntare
– Accesul deschis la infrastruc-

turile de cercetare ale JRC: https://
ec.europa.eu/jrc/en/news/euro-
pean-commission-joint-research-cen-
tre-opens-world-class-laborato-
ries-researchers

– Fișă informativă privind Centrul 
Comun de Cercetare:http://publica-
tions.jrc.ec.europa.eu/repository/bit-
stream/JRC114194/jrc_leafl et_2018_
fi nal_(online)_1.pdf 

*) Preluare de la Comisia Europeană

CENTRUL COMUN DE CERCETARE AL COMISIEI 
EUROPENE DESCHIDE LABORATOARE DE CERCETARE 
DE NIVEL MONDIAL PENTRU CERCETĂTORI*

Cercetătorii din întreaga Europă vor putea benefi cia în prezent de 
mai multe oportunități de a utiliza instalațiile de ultimă generație ale 
Centrului Comun de Cercetare: după o primă rundă a inițiativei priv-
ind accesul deschis, în cadrul căreia au fost prezentate aproximativ 
100 de propuneri eligibile din partea a 92 de institute de cercetare, 
noi laboratoare ale serviciilor interne pentru știință și cunoaștere 
ale Comisiei sunt în prezent disponibile pentru cercetătorii externi, 
care vor putea, de asemenea, să realizeze experimente în domeniul 
soluțiilor energetice cu zero emisii și al securității nucleare.

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ
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My Lords, Ladies
and Gentlemen.

100 YEARS AGO
Stating the obvious: This is a 

most stunning historical place, which 
makes it diffi  cult to resist the temp-
tation to draw from the history of the 
creation of the World Energy Council.

Almost precisely 100 years ago, 
with peace in 1918 the major 
concern was to get the economy 
back on track and prevent the next 
war. Peace was followed by calls for 
a new international order in which 
global organizations would steer and 
regulate potentially sensitive areas 
of international life and trade.

Back then, ‘new international-
ists’ off ered the diagnosis that eco-
nomic globalization in the nine-
teenth century had outpaced na-
tional politics. Political institutions 
now needed to catch up and create 
new bodies that could see and act 
above those of nation states.

Energy was among the most 
explosive subjects in internation-
al relations, and the fi rst World 

Power Conference in 1924, de-
bating current and emerging energy 
issues, was a major experiment 
and manifestation of the search 
for a new international order af-
ter the upheaval of the First World 
War. The Prince of Wales ex-
pressed this in his opening speech 
and commended the Conference as 
a signifi cant step towards re-
moving ‘one of the greatest ob-
stacles to progress’ arising from 
the disparity in the utilisation of 
knowledge.

Another new technology, the de-
velopment of short-wave radio, 
would bring about ‘the unity of 
world thought and opinion’. Lord 
Reith, managing director of the re-
cently formed British Broadcasting 
Corporation expressed this at one 
of the WPC panels, pointing out 
that ‘the wireless ‘ignores the 
natural barriers which estrange 
mankind.’

The WPC was after the same 
goal as the radio: both were seek-
ing to create a ‘unity of world 
thought’ through a meeting of 
minds on all matters relating to 
energy and its application. Many 
hoped WPC would be a technolog-
ical ‘League of Nations’, a term 
used by many including in 1930, at 
the opening of the WPC conference 
in Berlin, the German President, 
Paul von Hindenburg.

The main inspiration behind the 
World Power Conference was Dan-
iel Nicol Dunlop whose principle 
objective was to create an interna-
tional organisation that could stand 
above politics. Born in 1868 in Kil-
marnock, Scotland, Dunlop was a vi-
sionary central in the formation 
of the British electrical industry.

Dunlop had originally wanted to 
found a World Economic Conference. 
However, he reasoned against it and 
confessed to a friend: ‘I could see 
clearly that it was impossible to 
bring together politicians, and 
as all the important econom-
ic decisions are in the hands of 
politicians, it was hopeless to 

found an international econom-
ic body as a fi rst step. But it was 
possible to bring together human 
beings in the fi eld of technical ques-
tions, and so I started there.

This was the context 100 years 
ago.

ENERGY: THE ‘WAS’, 
‘IS’ AND ‘SHOULD BE’
Now, what were the most sig-

nifi cant events shaping ener-
gy since then until today:

● Over the last 100 years: Es-
tablishing energy supply chains, 
infrastructure and systems to the 
benefi t 6 billion people, locking in 
about half of the worlds invested 
capital and enabling economic 
development.

● Over the last 50 years: 
1973/79 oil shock & formation of 
OPEC ending non-cartelised low-
cost oil.

● Over the last 20 years: The 
shale revolution, leading to US in-
dependence, undermining the 
cartel and, ending fears of peak 
supply.

So far, this seems largely a his-
tory of oil (with some chapters on 
hydro and nuclear …). This is about 
to change.

● Over the last 10 years: Fuk-
ushima & exponential solar PV ex-
plosion, demonstrating the real 
possibility of greening with new 
renewables.

● Over the last 5 years: The 
mindset shift behind peak oil de-
mand making this issue an accept-
ed topic in board rooms and min-
istries of most relevant resource 
players.

Where are we today?
1. Climate change is the num-

ber one challenge in energy and we 
see a global grand transition driven 
by d3 (decarbonisation, digitization, 
decentralisation).

2. Geopolitics defi ne a tough-
er environment: international cli-
mate change mitigation eff orts 
have slowed since Paris COP21 in 
2015 while mounting trade bar-

Din activitatea CMEDin activitatea CME

*) Preluare din www.worldenergy.org

CHRISTOPH FREI ADDRESSES PARLIAMENT 
IN PALACE OF WESTMINSTER*

On July 9th, 2019, World En-
ergy Council’s Secretary General 
and CEO Christoph Frei deliv-
ered the below Guest of Honour 
speech at the All-Party Parlia-
mentary Group for Energy Stud-
ies on the Terrace of the House 
of Commons in the historic build-
ing of the Palace of Westminster.
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riers slow down green technology 
deployment.

3. Innovation acceleration: so-
lar cell front running projects are now 
below 2 c/kWh. China and India 
are moving to aggressive e-mo-
bility schemes (with 90% Chinese 
controlled battery supply chain). 
And, the digital is preparing for 
uberisation, big data and internet of 
things in energy and we have just 
witnessed the fi rst public blockchain 
in energy going life, supported by 
major energy players.

4. Electrifi cation: For the fi rst 
time we have less than 1 billion 
people without access to energy. 
Meanwhile, the electrifi cation of fi -
nal demand is accelerating through 
e-mobility, heat-pumps, and elec-
trifi cation of industrial processes. 
But electrifi cation has limitations 
in non-road (freight) traffi  c, 
high-density urban centres with 
cold winters, and in energy in-
tensive materials. Today electrici-
ty represents about 20% - only – of 
fi nal demand. Doubling electricity 
in 20 years is an ambitious venture 
and at a time of globally growing en-
ergy demand would bring the elec-
tricity share to about 30% of fi nal 
demand, which still leaves us with 
70% energy supply from molecules.

5. Hence, molecules need green-
ing as per Japan’s call at this years’ 
G20. Will hydrogen off er a way to 
mind the 70% climate gap? Exam-
ples, such as retrofi tting coal plants 
with – increasingly green – ammonia 
imported from countries with existing 
ammonia production explore the step-
wise greening of existing supply chains 
and infrastructure in natural gas and 
hydrogen chemicals: unlocking path-
ways that re-use existing rather than 
re-build new infrastructure.

What must we deliver as part of 
a vision to succeed in achieving car-
bon emission reduction objectives?

● In the next 5 years: 10-15% 
e-vehicle sales in major markets.

● In the next 10 years: Half CO2 
emissions, and then half it again 
every decade.

● Deliver greater system fl ex-
ibility through digitization in order 
to enable the integration of new re-
newables at a scale beyond hydro 
or nuclear.

● In the next 20 years: (1) Man-
aging peak demand without fi nan-

cial collapse and confl ict. (2) Dou-
bling of electricity supply. (3) Blend-
ing 5% of synthetic green molecules 
into existing supply chains.

● In the next 50 years: Deliv-
ering on ambitious yet essential 
visions such as Net Zero Carbon & 
Road to Zero.

THE CHANGE WE NEED
What did we say was the con-

text 100 years ago? A major unify-
ing challenge, a call for a new inter-
national order, energy as a hot top-
ic, technology and communications 
revolution to support this, and the 
creation of a technical league to ad-
vance practical solutions.

In many ways, this sounds very 
familiar, looking at today’s context 
– yet there are very important dif-
ferences:

1. As we did 100 years ago, 
we speak again about the need of 
a new international order. The 
diagnosis is again that economic 
(capitalist) globalization has out-
paced national politics, looking 
at multinationals tax evasion, 
borderless platform monopo-
lies or, WTO compliant carbon 
leakage. For many of these issues, 
eyes move to Asia and to the ques-
tion whether China will step up as a 
good and caring global citizen.

2. In 1918 the uniting pur-
pose was to get the economy back 
on track and prevent the next war, 
and the response was an inclusive 
League of Nations. Today humani-
ty’s greatest challenge is climate 
change at a moment when existing 
multilateral organisations fall short 
of expectations. There is increasing 
acceptance and support for exclu-
sive coalitions of the willing of 
state and non-state actors as 
critical part of the solution.

3. We have moved beyond short-
wave radio, but new frontiers of 
communication are again seen as a 
game-changing opportunity. This time 
it is not to overcome natural barriers 
which estrange mankind but to over-
come technical boundaries which sep-
arate things: The ‘internet of things’ in 
energy will connect a rapidly growing 
number of devices – fridges, car bat-
teries, heat pumps, cooling centres – 
and thereby enable system fl exibility 
allowing for increasing shares of inter-
mittent renewables.

4. 100 years ago, the response 
was to create an inclusive tech-
nical league of nations. Today, 
the key to unlock innovation accel-
eration is building and strengthen-
ing innovation ecosystems, at 
national and international levels, 
through nurturing talent, delivering 
capital vehicles and, creation of reg-
ulatory sandboxes.

Finally, looking at the ‘was’, 
‘is’ and ‘should be’, which are key 
ingredients that must be part of the 
solutions space?

1. Rather than believing in 
the all-electric the solution, the 
solution must be to end the cold 
war between electrons and 
green molecules. We simply need 
both in an honest attempt to fi ght 
climate change.

2.    Rather than building new 
infrastructure in many places the 
solution must be about greening 
and re-using existing supply 
chains and infrastructure and 
thereby unlocking low-cost transi-
tion pathways.

3. Rather than trusting 
in markets alone the solution 
must be to advance these issues 
through well-defi ned objectives 
and supporting frameworks such 
as net zero carbon or road to 
zero – supported, obviously, by 
well-oiled markets.

4. And, while doing all this, we 
cannot lose sight of the fact that 
ultimately the most eff ective solu-
tions to mitigate climate change 
and enable eff ective trade and 
deployment of clean technology 
solutions must come from global 
collaboration.

My Lords, Ladies and Gentle-
men. 100 years ago, the time was 
marked by daunting challenges as 
well as promising new opportuni-
ties. Not far from here, somebody 
stood up and imagined, inspired and 
instituted the necessary change.

100 years later we face argua-
bly humanity’s greatest ever chal-
lenge and we are also at the verge 
of breath-taking and potentially dis-
ruptive new opportunities. The task 
is daunting and complex. It is time 
now for us all to write history on 
the foundation of clear-sight, crea-
tivity and courage – and deliver the 
change we need.

Thank you. 

Din activitatea CMEDin activitatea CME
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On June 13, 2019, World En-
ergy Council Estonia organized a 
high-level event on the topic of en-
ergy and IT developments. World 
Energy Council Estonia brought 
leaders of the energy and IT sec-
tors together in Tallinn for the event 
called “Estonia: Data Is the New 
Oil.” The event was focused on us-
ing modern technology and IT solu-
tions in the energy sector. How to 
best exploit diff erent types of data, 
regularly collected by the energy 
companies, was the central theme.

Estonia is globally known as 
the front runner in digital solutions. 

Digitalization also extends to the 
Estonian electricity market. In fact, 
Estonia is the fi rst country in the 
European Union to have full remote 
reading capabilities and a central 
data hub where hourly consumption 
data relating to each client is stored.

Smart metering as enabler 
for fi rst-class digital 
solutions
Hando Sutter, CEO of Enefi t, 

Estonia’s largest energy compa-
ny, emphasized at the event that 
smart metering enables Enefi t to 
use several fi rst-class digital solu-
tions that serve one purpose — to 
provide customers with cleaner en-
ergy and cost-eff ective digital ser-
vices. They use data to cut network 

losses and plan investments. They 
also use data to off er consumers 
personalized consumption-manage-
ment solutions. “Our consumers use 
these solutions on a digital platform 
accessible via Enefi t’s mobile app, 
which will soon be integrated along 
with micro-production and energy 
storage solutions,” says Sutter.

Harnessing the power of 
digital to modernize energy 
production
Participants at the seminar ac-

knowledged that the global energy 
sector is going through major trans-

formations in its eff orts to bridge the 
gap between supply and demand with 
clean energy sources and modernizing 
energy production to increase effi  cien-
cy and lower the costs of production.
“In the energy sector, we are helping 
our customers ready themselves for 
the future, tackle the challenges of 
today and achieve the highest levels 
of operational effi  ciency through au-
tomation,” says Priit Alamäe, Found-
er and CEO of Nortal, a global digi-
tal transformation company with the 
unique experience of transforming Es-
tonia into a digital leader.

Using intelligent, integrated soft-
ware that eliminates manual entry, 
streamlines operations and harnesses 
the power of IoT, the company is now 
redesigning complex supply-chain and 

terminal management processes up 
to the point of delivery for a leading 
European oil company.

From space to energy 
production
Big Data can be very useful in 

the energy sector. One of the lead-
ing Estonian ICT companies, Datel, 
recently developed an innovative, 
space-based infrastructure defor-
mation monitoring service named 
Sille. This early warning system uses 
data from the European Union’s sat-
ellites and can detect the shifts and 
subsidence of energy sector infra-

structure — such as pipelines, 
mines, dams and diff erent 
types of power plants — with a 
precision of up to 1 millimeter. 
This innovative service helps 
prevent accidents caused by 
deterioration of infrastructure 
and, thus, contributes to the 
public’s general safety.

CEO of Datel, Urmas Kõlli, 
stated at the seminar that this 
new, innovative service is al-
ready in use in the nuclear and 
hydropower industries in dif-
ferent parts of the world.

Smart grid enables 
smart and digital 
energy transition
Karl Kull, project manager 

of SMAGRINET, stressed that 
it’s also important to educate 

the public and key industry players 
concerning the complexities sur-
rounding the transition to smart and 
digital energy systems.

SMAGRINET is a smart grid 
competence hub funded under the 
European Union’s Horizon 2020 re-
search and innovation program. “It 
is important to provide vital infor-
mation on the existing best practices 
starting from the technical side and 
ending on the legislative packages 
which have to be made in order to 
transition a grid into a smart grid,” 
stressed Kull at the WEC Estonia 
seminar. In addition to consultations 
and guidance, SMAGRINET  pro-
vides ready-made, short-term learn-
ing programs for the industry and 
MA-level programs for universities. 

Din activitatea CMEDin activitatea CME
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On June 17th 2019, the World 
Energy Council held its fi rst Inno-
vation Forum (IF) on P2X, close-
ly working with its German Mem-
ber Committee. The event, host-
ed by Norton Rose Fulbright, 
brought together over 50 energy 
leaders from 10 countries. During 
the day-long event, moderated by 
Dr Angela Wilkinson, participants 
shared expertise, ideas and con-
crete proposals to mainstream P2X 
as an enabler of decarbonisation.

The energy transi-
tion will require a mix of 
clean, low carbon elec-
trons and molecules. 
However, most of the 
focus to date has been 
on greening power and 
promoting electrifi ca-
tion. Power-to-X (P2X), 
the process by which 
synthetic fuels are pro-
duced using power from 
renewable or other low 
carbon sources is a solu-
tion to fi ll this clean 
molecule gap. P2X can 
be used to decarbonise 
sectors which electri-
fi cation will have diffi  -
culty reaching, provide 
a long-term storage 
solution and green industrial and 
chemical supply chains. In the P2X 
conversation, the “P” is commonly 
wind, solar and geothermal and the 
“X” getting the most attention is hy-
drogen.

WHO ATTENDED?
In small groups, participants 

had the opportunity to deep dive 
into some of the key opportunities 
and challenges of P2X. articipants 
ranged from policy makers to ener-
gy incumbents as well as new mar-
ket entrants and investors. They 
shared the conviction that P2X has 
a central role to play in decarbon-
ising our economies. Another point 
of agreement was that the P2X 
conversation cannot be based only 
on excess or curtailed renewable 
electricity. Diff erent perspectives 
emerged on the preferred pathway, 
as diff erent countries have diff erent 

priorities and societal preferences. 
The consensus was that a clear vi-
sion should be set for P2X. While in 
the long-term the “P” should come 
from renewable sources, other pow-
er sources could support the devel-
opment and economic viability of 
P2X in the interim. Nuclear power 
may have a role to play, particularly 
if the waste heat generated might 
increase the effi  ciency of conver-
sion. The “X” discussed included hy-
drogen, however ammonia, biome-

thane and liquid organics were also 
considered by attendees.

TWO GOALS EMERGED 
FOR THE WORLD ENERGY 
COUNCIL FROM THIS 
INNOVATION FORUM:
1. Enable an international alli-

ance to promote international coor-
dination on P2X;

2. Work with the private and 
public sectors to develop clear P2X 
commitments.

KEY INSIGHTS
As installed capacity of renewa-

ble energy continues to grow around 
the world, P2X’s opportunities be-
come increasingly evident. As noted 
by several participants, transport-
ing an electron over-ground can 
be up to 10 times more expen-
sive than transporting a mol-
ecule. Importing clean fuels from 

countries with favourable P2X pro-
duction conditions can help to re-
duce costs considerably for import-
ing countries and sustainably sup-
port the energy transition. Existing 
assets, including pipelines and salt 
caverns, could be re-purposed to 
transport and store clean energy. 
This would require a coordinated 
approach between industry and 
governments.

Today, over 60% the cost of pro-
ducing hydrogen using electrolys-

ers is the cost of 
electricity. P2X’s 
economic via-
bility therefore 
largely relies on 
low power pric-
es. Continued 
deployment of 
lower cost re-
newable gener-
ation and con-
tinued reduction 
in power prices 
is therefore im-
portant for the 
success of P2X. 
Another variable 
are the operating 
hours of electro-
lysers. Attendees 
reached a consen-

sus that 3,500-6,000 operating 
hours per year are required for 
the technology to be economi-
cally viable. In other words, using 
only excess or curtailed renewable 
electricity will not deliver economic 
viability. To bring the costs of elec-
trolysers down, what is needed to-
day is production scale-up, led by 
fi rst movers and supported by ap-
propriate regulatory frameworks.

Several options to bridge the 
geographical gap between P2X pro-
ducers and consumers were dis-
cussed throughout the day and are 
assessed in the table below. Pipe-
lines, both dedicated and repur-
posed natural gas networks, stand 
out as the preferred method to 
transport “X” over short to medium 
distances. Nevertheless, pipelines 
may not be a suitable option for 
very long distances, where in-
stead a combination of liquefac-

Din activitatea CMEDin activitatea CME
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tion and transport via ships may 
be the answer. Liquid fuels have 
the benefi t of greater transport 
fl exibility as existing shipping infra-
structure (including fl eet) would al-
low such form of “X” to be delivered 
globally once terminals are suitably 
equipped to receive it.

Attendees considered regional 
P2X markets where existing hydro-
gen and natural gas pipelines and 
storage could be used or repur-
posed, reducing production costs. 
North America and Northern Europe 
were frequently mentioned. In the 
case of developing countries where 
new energy infrastructure would 
be required, additional investment 
challenges emerge, favouring local 
production and consumption. From 
a cost perspective, co-location of 
consumption and production was 
regarded a near-term solution to 
develop P2X markets which, once 
established, would have the fi nan-
cial capacity and infrastructure re-
quired to scale up into trading “X” 
over longer distances as a commod-
ity. In summary, there is no one size 
fi ts all solution, rather geo-specifi c 
solutions based on diff erent eco-
nomic and energy contexts.

P2X is about end-users and uses 
beyond the energy system working 
to green their sectors. Whether it is 
for transport, agriculture, steel and 
iron production or heating, demand 
for clean fuels and feedstocks is 
growing and will continue to do so. 
Conventional fuel producers have an 
opportunity to lead the transition, 
repurpose their existing infrastruc-

ture and make use of their exper-
tise. Yet currently, the P2X produc-
ers are mostly small and medium 
sized enterprises with the exception 
of a few international companies. 
To accelerate P2X, large scale in-
vestments and commitments from 
conventional fuel producers are re-
quired.

Bold decarbonisation tar-
gets underpinned by a global carbon 
price were regarded as the main 
game changers for P2X. The devel-
opment of global renewable stand-
ard for X will also be important for 
the development of global markets. 
Attendees nevertheless agreed 
that national and regional actions 
and policies should be the focus in 
the meantime. These include pro-
actively working with policy-mak-
ers to develop economically viable 
business models, remove barriers 
to deployment, develop visions, 
quotas and even subsidies, and to 
incentivise cross-sector collabora-
tion between supply and demand to 
fi nd solutions. This will in turn con-
tribute to de-risking of investments, 
and foster infrastructure invest-
ments and cooperation between 
diff erent players on the production 

and demand side. In the short term, 
political engagement, an industrial 
symbiosis, public visibility, sustain-
able business cases and adequate 
regulatory frameworks are needed 
for scale-up. 

POWER-TO-X CHARTER?
One of the interesting ideas 

coming out of the P2X Innova-

tion Forum was creating a “P2X 
Charter”.  This would be a char-
ter affi  rming commitments from 
producers and consumers of P2X; 
whether that’s a company com-
mitting to producing hydrogen 
through P2X or a country commit-
ting to purchasing synthetic fuels 
produced via P2X processes the 
charter would be a non-binding 
commitment to signal fi rms and 
government interest in establish-
ing international P2X markets. We 
would like your input regarding 
this topic. Do you think the Coun-
cil is in the best position to push 
this charter forward and make it a 
reality?

NEXT STEPS
This Innovation Forum set the 

foundations for the creation of an in-
ternational working alliance on P2X. 
The biggest opportunities for creat-
ing an international P2X market are: 
i) trading clean energy in the form 
of gases or liquids; ii) developing a 
long-term energy storage solution, 
and iii) decarbonising sectors which 
electrifi cation cannot reach cost-ef-
fectively. P2X needs to overcome 
several challenges, including the lack 

of policy en-
gagement and 
more general-
ly, awareness 
around the 
topic. The de-
velopment of 
cost-effective 
transport solu-
tions and the 
invo lvement 
of incumbents 
will unlock op-
portunities for 
P2X globally. 
Working with 
its 90+ Mem-
ber Commit-
tees, the World 
Energy  Council 

will continue to work in this area by: 
1. Facilitating an international 

alliance to promote international co-
ordination on P2X, and

2. Working with the private 
and public sectors to develop clear 
P2X commitments.

 To actively engage in this discussion, 
please contact Pauline Blanc at blanc@
worldenergy.org. 
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Programul Opera ional Capital Uman 
Axa prioritar  6 - Educa ie i competen e 
Titlul proiectului: Dezvoltarea competen elor de antreprenoriat ale doctoranzilor i postdoctoranzilor 
– cheie a succesului în carier  (A-Succes) 
Cod MySMIS: 125125 

Anun  de dema

tatea POLITEHNICA din Bucure implementeaz , începând cu data 
„Dezvoltarea competen elor de antreprenoriat ale doctoranzilor i 

– lui în carier  (A ”
finan are

finan at Fondul Social European prin Programul Opera ional Capital Uman.

total 6.960.553,38 lei, din care finan are nerambursabil  6.836.239,79 lei

Asocia ia Comitetul Na ional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR

accent pe sectoarele economice cu poten ial competitiv idenificate conform SNC 

Grupul int este format din 70 de studen i doctoranzi cu frecven , înmatricula i în ultimii doi ani ai 
programului de studii doctorale i 30 de cercet inut titlul tiin ific de doctor 

Pentru mai multe informa ii privind proiectul „Dezvoltarea competen elor
– carier Succes)” pute i contacta echipa 

tea POLITEHNICA din Bucure ti
Direc ia Fonduri Europene 
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Conform Statutului CNR – CME, 
Consiliul Științifi c (CS) reprezin-
tă structura tehnică și științifi că 
având ca obiectiv principal asigura-
rea consultanței pentru Conducerea 
Executivă (CE) și Consiliul Director
(CD), pentru toate activitățile cu ca-
racter științifi c, tehnic și expozițio-
nal, desfășurate și/sau organizate de 
CNR – CME, singur sau în parteneriat 
cu alte instituții și/sau societăți.

Consiliul Științifi c a fost înfi ințat 
pe baza aprobării Adunării Genera-
le a CNR – CME, iar competențele, 
atribuțiile și responsabilitățile aces-
tuia au fost stabilite de Consiliul Di-
rector. CS, ca organ al CNR – CME, 
a fost înfi ințat în anul 2007, funcți-
onând în conformitate cu art. 6 din 
Hotărârea CD nr. 84 din 15.03.2007. 

Încă de la înfi ințare, principalul 
obiectiv al CS a fost acela de a for-
ma un grup de specialiști, de înaltă 
valoare, din toate domeniile indus-
triei energetice, care să asigure un 
conținut tehnico-științifi c corespun-
zător pentru toate activitățile, eve-
nimentele și manifestările organiza-
te de CNR – CME, independent sau 
în parteneriat. Trebuie spus că, deși 
CS a avut specialiști și profesioniști 
de mare valoare, datorită unor ca-
uze, obiective sau/și subiective, 
acesta a lucrat, în general, numai în 
anumite etape/perioade, respectiv 
pentru pregătirea și susținerea unor 
activități și evenimente importante 
ale CNR – CME, cum sunt FOREN, 
conferințe, dezbateri, sesiuni, mese 
rotunde ș.a pe diverse teme tehni-
co-științifi ce precum și pentru reali-
zarea publicațiilor CNR – CME sau a 
unor contracte de cercetare, proiec-
tare-dezvoltare.

Pornind de la această constata-
re, s-a ajuns la concluzia că, pentru 
a asigura o activitate de nivel ridicat 
tehnico-științifi c, continuă și efi cientă 
a CS, este nevoie de o restructurare și 
reorganizare a acestuia, astfel ca CS 
să devină într-adevar un organism/o 
structură profesionistă, competentă 
și efi cientă, la nivelul cerințelor actu-

ale, pe plan național și internațional. 
Acest lucru s-a realizat în ultima pe-
rioadă de timp, din punct de vedere 
legal, organizatoric și funcțional, prin 
hotărârile organelor de conducere ale 
CNR – CME, fi ind elaborat și aprobat 
un nou „Regulament de Organizare și 
Functionare“ (ROF al CS) care, cu si-
guranță, va duce la realizarea de că-
tre CS a unei activități de înalt nivel 
tehnico-științifi c, competent, efi cien-
tă și continuă.

Conform ROF, CS are o serie de 
obiective importante, dintre care 
menționăm:

Direcționează și coordonează 
din punct de vedere tehnico-științi-
fi c activitatea CNR – CME;

Propune politica și obiectivele 
cu caracter științifi c ale CNR – CME;

Avizează toate materialele cu 
caracter tehnico-științifi c care vor 
fi  publicate în revistele Mesagerul 
Energetic și EMERG sau prezentate 
la FOREN sau în alte manifestări ale 
CNR – CME;

Participă la elaborarea te-
maticilor din programului anual al 
CNR – CME, precum și pentru alte 
evenimente importante, inclusiv 
FOREN;

Coordonează acțiunile prin 
care CNR – CME participă la elabo-
rarea de puncte de vedere și opi-
nii (de ex., Strategia Energetică a 
României);

Avizează acțiunile de coopera-
re tehnico-științifi ce, interne și in-
ternaționale;

Colaborează cu Academia 
Română și Academiile de profi l, 
universități și alte instituții de cer-
cetare – inovare-dezvoltare s.a.

CS își desfășoară activitatea 
prin programe pe domenii, care se 
adresează tuturor ramurilor indus-
triei energetice, respectiv: explo-
rarea, exploatarea și valorifi carea 
resurselor primare și surselor ener-
getice, producerea energiei electri-
ce și termice, stocarea, transportul 
și distribuția hidrocarburilor și ener-
giei,  utilizarea economică și efi cien-

tă a resurselor și energiei, impactul 
sectorului energiei asupra mediului 
și societății, dezvoltarea durabilă 
și sustenabilă, valorifi carea optimă 
a resurselor primare convenționale 
(cărbune, petrol, gaze naturale) și 
regenerabile (hidro, eoliană, solară, 
biocombustibili ș.a) pentru produce-
rea energiei, introducerea tehnolo-
giilor digitale în sistemul energetic, 
aspecte generale și globale privind 
energia s.a.

De asemenea, CS va asigura 
contribuția CNR – CME la elabora-
rea și diseminarea studiilor  Con-
siliului Mondial al Energiei (CME), 
folosite ca instrumente pentru 
promovarea tranziției spre asi-
gurarea sustenabilă cu energie 
pentru toți locuitorii planetei, re-
spectiv: scenarii globale privind 
energia, trilema energiei, monito-
rizarea problemelor energetice la 
nivel mondial, reziliența dinamică, 
perspectivele inovării ș.a.

Componența Consiliul Științifi c, 
organele de conducere și desem-
narea lor, competențele, atribuți-
ile și responsabilitățile, precum și 
modul de funcționarea acestora 
sunt prevazute în ROF și Organi-
grama CS (Fig. 1, pag. 21). 

Pentru fi ecare din activitățile de 
cercetare-dezvoltare din organigra-
mă este format un „Grup tehnic“ 
alcătuit din specialiști în domeniul 
respectiv. Grupurile tehnice au un 
responsabil, desemnat dintre speci-
aliștii cu înaltă califi care recunoscuți 
pe plan național și/sau internațio-
nal. Grupurile tehnice pentru fi eca-
re domeniu sunt conduse de către 
„coordonatorii de domenii“, conform 
organigramei și ROF.

Pentru îndeplinirea cât mai bună a 
rolului de consultant tehnico-științifi c 
al Asociației CNR – CME, coordonato-
rii de programe, membri ai Consiliu-
lui Științifi c, colaborează cu instituții 
academice, de învățământ, cerceta-
re, proiectare, dezvoltare, exploatare 
etc. în fundamentarea și realizarea 
activităților și temelor abordate. De 

ROLUL ȘI IMPORTANȚA CONSILIULUI 
ȘTIINȚIFIC AL CNR – CME PENTRU 
REALIZAREA OBIECTIVELOR ACESTUIA
Prof. dr. ing. Niculae Napoleon Antonescu, președintele Consiliului Științifi c al CNR – CME
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asemenea, la solicitarea conducerii 
Asociației CNR – CME, se pot consti-
tui în „Grupuri de Specialiști“ care, pe 
o perioadă determinată, vor elabo-
ra puncte de vedere, documente de 
poziție, strategii, reglementări, eve-
nimente s.a., relevante atât pentru 
comunitatea energeticienilor din țară 
cât și la nivel regional sau european.

În fi nal, doresc să precizez că 
până în prezent au fost stabilite și 
aprobate persoanele din conducerea 

CS, acum fi ind în faza de desemna-
re a tuturor membrilor consiliului și 
a responsabilităților acestora, con-
form procedurilor din ROF. În peri-
oada imediat următoare va fi  elabo-
rat planul de activitate pe perioada 
octombrie 2019 – decembrie 2020, 
respectiv programele trimestriale de 
lucru ale CS, având ca punct central 
pregătirea, organizarea și desfășu-
rarea activităților tehnico-științifi ce 
din cadrul FOREN 2020.

Sunt convins că, prin noua or-
ganizare a CS, precum și prin va-
loarea, competența, profesionalis-
mul și implicarea tuturor membrilor 
acestuia în realizarea sarcinilor și 
obiectivelor care îi revin, CS va 
reuși să devină o structură impor-
tantă a CNR – CME, cunoscută și 
recunoscută de către toate insti-
tuțiile/societățile și specialiștii din 
domeniul industriei energetice și 
nu numai. 

Fig. 1. Organigrama Consiliului Științifi c al CNR – CME
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În stilul lor propriu și inedit, tinerii 
din cadrul Programului FEL România 
(CNR – CME) au organizat sâmbătă, 
20 iulie, 2019, un eveniment dedicat 
Zilei Energeticianului care s-a desfă-
șurat la casa solară EFdeN, între orele 
18:00 și 23:00.

Organizatorii evenimentului, mo-
derat de Adelina Dabu, au fost Pa-
tricia Vasile, George Constantin, 
Andrei Nistoreanu (FEL Romania),
Iulian Baba, Cătălina Alexandru
(EfdeN), iar tinerilor li s-au alăturat 
o parte dintre consilierii 
CNR – CME: doamna Ele-
na Ratcu, domnii Victor 
Vernescu, Gheorghe 
Indre și Ovidiu Țuțu-
ianu, domnul Mircea 
Tarța-Arsene, fost vice-
președinte CONEL, dar și 
persoane total nefamilia-
rizate cu energia, care au 
afl at despre program de 
pe pagina de Facebook 
a FEL România, au venit 
pentru a afl a mai mult 
despre energetica româ-
nească și au fost încân-
tați de informațiile primi-
te și de modul în care a 
fost organizat evenimentul.

Desfășurat pe bază de discuții 
libere între profesioniștii cu experi-
ență și viitorii potențiali lideri ener-
geticieni, programul a cuprins mai 
multe etape, ideea principală fi ind 
aceea de a analiza împreună ce în-
seamnă energia pentru noi și cum 
ar fi  viața noastră fără aceasta.

Pe baza unor bilețele pregătite 
anterior de tinerii FEL România și 
extrase aleatoriu dintr-o pălărie de 
către fi ecare participant în parte, ti-
neri și seniori la un loc au dezvoltat 
discuții aprinse pe teme de energie, 
sustenabilitate, tehnologii emergen-
te, probleme sociale și politice. Dis-
cuțiile au fost atât de incitante, încât 
efectiv nu ne-a ajuns timpul. Pentru 
dezbaterea fi ecărui subiect de pe bi-
lețel ar fi  fost necesară organizarea 
unui adevărat workshop. Seniorii 
energiei au avut astfel posibilita-
tea de a explica tinerilor modul în 

care s-a construit și s-a dezvoltat 
sistemul energetic al țării la care au 
contribuit personal și de a-și pre-
zenta ideile privind dezvoltarea în 
continuare a acestuia, iar tinerii și-
au prezentat propria viziune privind 
evoluția energeticii românești. 

Programul a continuat cu vizita-
rea casei solare EFdeN, ghidați de 
Iulian Baba care a oferit informații 
despre casa viitorului și tehnologiile 
sale sustenabile cu impact cât mai 
redus asupra mediului înconjurător.

După o pauză de socializare, în 
care s-au aprofundat ideile lansate 
în cadrul discuțiilor, iar cei pasionați 
de mobilitate electrică s-au plimbat 
prin curtea casei cu trotinetele elec-
trice închiriate special în acest scop, 
participanții s-au așezat confortabil 
pe scaune, în hamace, balansoare 
sau pe pernele aruncate direct pe 
iarbă și au urmărit fi lmul Before the 
Flood, proiectat pe unul dintre pere-
ții casei. Filmul, produs de Leonardo 
DiCaprio, readuce în fața publicului 
problema încălzirii globale, atențio-
nează asupra pericolului schimbă-
rilor climatice, investighează con-
secințele fenomenelor și măsurile 
luate pentru combaterea acestora 
și transmite că, noi toți, trebuie să 
conștientizăm că numai de noi de-
pinde viitorul planetei. 

Participanții, încântați de mo-
dul de organizare a evenimentu-
lui, de schimbul formidabil de idei, 

de atmosfera caldă, prietenoasă 
și deschisă, au solicitat reiterarea 
acestuia.

Am spicuit câteva dintre impre-
siile tinerilor participanți:

Cătălina Alexandru: „Eveni-
mentul a fost cu siguranță unul plin 
de încărcătură și ne-a oferit o ade-
vărată lecție de viață și profesiona-
lism. Pentru mine a fost o adevărată 
plăcere să pot asista la sfaturile și 
învățăturile seniorilor din dome-
niu și consider că acest eveniment 

a avut nu numai rolul 
de a celebra, ci și de a 
demonstra că nu există 
bariere între generații. 
Subiectele dezbătute pe 
diverse teme din dome-
niu și energia tuturor 
celor prezenți de a con-
tribui la crearea unui 
viitor sustenabil, de 
care să se poată bucura 
și generațiile viitoare, 
îmi vor rămâne multă 
vreme alături și cu si-
guranță vor mai urma 
și alte astfel de eveni-
mente la care voi alege 
să mă implic.“

Andrei Nistoreanu: „A fost o 
experiență extraordinară să vezi în 
același loc două generații, cu idei 
diferite, discutând despre utilizarea 
diferitelor forme de energie și pro-
punând soluții pentru un viitor mai 
bun. Cred că cel mai important lu-
cru este să avem cu toții un țel co-
mun, juniori și seniori din domeniul 
energetic, și anume să construim un 
viitor sustenabil de care să se bucu-
re și generațiile viitoare.“

Adelina Dabu: „Deși munca 
m-a dus pe alte drumuri și de anul 
trecut nu mai sunt membru FEL Ro-
mania, mă bucur să le rămân aproa-
pe. Astăzi am moderat o discuție 
între generații despre energie, eco-
nomie, politică și tehnologie. Treabă 
grea pentru o sâmbătă seara, dar 
care ne-a oferit tuturor satisfacții de-
osebite și ne-a demonstrat că ieșitul 
din «bula noastră de comunicare»
trebuie practicat constant“ . 

FEL RomâniaFEL România

FEL ROMÂNIA A SĂRBĂTORIT ZIUA 
ENERGETICIANULUI LA CASA SOLARĂ EFdeN 
Elena Ratcu, consilier al CNR – CME
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Elena Ratcu: Nu mai este un 
secret pentru nimeni că sistemul 
de termofi care din București se 
afl ă în difi cultate, iar titluri din 
ziare, precum „capitala în criză“ 
sau „încălzirea și apa caldă in-
tră în faliment“, dau întotdeauna 
fi ori bucureștenilor. Povestea 
ELCEN și RADET pare a fi  o con-
tinuă dispută și, de câte ori se 
apropie sezonul rece, confl ictul 
dintre cele două entități de care 
depinde căldura capitalei se acu-
tizează. Aţi lucrat o viaţă întreagă 
în domeniul termofi cării şi, cu 
siguranţă, cunoaşteţi și cauzele 
obiective care au condus la aceas-
tă situație. Puteți comenta puțin?

Emilian Mateescu: Din punct 
de vedere tehnic, sistemul de ter-
mofi care este un sistem net supe-
rior pentru producere combinată 
de energie electrică și termică. Fi-
ind condus și de profesioniști de 
mare valoare, acest sistem a func-
ționat și ar fi  trebuit să funcțione-
ze în continuare. Ce se întâmplă, 
însă? Înainte de 1990 existau două 
societăți: GICG (Grupul Industri-
al de Gospodărire Comunală), care 
transporta și distribuia energia și 
IEB (Întreprinderea de Electricitate 
Bucureşti), care producea energia 
termică. Ambele funcționau ca două 
societăți cu decontare între ele și 
nu se punea problema de faliment 
sau de datorii reciproce, pentru că 

amândouă aparțineau statului. As-
tăzi avem ELCEN – Electrocentrale 
București, care este producătorul de 
energie termică, afl at în proprietatea 
statului, prin Ministerul Energiei, și 
mai avem RADET, care este Regia 
de Termofi care a Primăriei Capita-
lei. De fi ecare dată ELCEN amenință 
că nu mai are bani să plătească ga-
zul de la Romgaz (producătorul de 
stat) sau de la distribuitorul Distri-
gaz Sud (în proprietatea francezilor 
de la Engie) și că Bucureștiul este 
mereu în pericol de a rămâne fără 
apă caldă și fără căldură dacă nu i 
se plătesc datoriile care tot cresc în 
fi ecare an. 

„Fuziunea ELCEN-RADET 
este bună, cu condiția 
îndeplinirii unui manage-
ment performant“
– Datoriile pe care RADET le 

are la ELCEN, de peste 1 miliard 
de euro, au început să se adu-
ne încă din anul 1996. Cum s-a 
ajuns aici și care ar fi  pe scurt 
istoria fuziunii ELCEN-RADET?

– Aceste datorii s-au tot adu-
nat în timp, iar de atunci și până 
în prezent RADET nu numai că nu 
a reușit să achite datoriile aces-
tea istorice, dar a mai și acumulat 
obligații și penalități tot mai mari. 
În București mai sunt acum peste 
650 000 de apartamente branșate 
și peste 1,5 milioane de locuitori 

benefi ciază de sistemul centralizat 
de încălzire. La rândul său, și ELCEN 
are datorii mari către furnizorii de 
combustibili, către bugetul de stat 
și către bănci. Financiar vorbind, 
conform legislației fi scale, datoriile 
acestea se multiplică prin dobândă 
anuală, ajungându-se la sume as-
tronomice, deci fi scul. Apoi, plata cu 
foarte mare întârziere a subvenției 
angajate de primărie către RADET și 
de către RADET, la rândul său, către 
ELCEN conduce, de asemenea, la 
dobânzi. La toate acestea se adau-
gă și neaccepatarea adevărului pri-
vind pierderile de căldură din rețea-
ua RADET. Din câte îmi amintesc, 
prin 2017 acestea erau recunoscute 
în costuri la aproximativ 20%. Da-
torită volumului de energie tranzi-
tat, nivelul pierderilor este ridicat și 
conduce la efecte negative din punct 
de vedere tehnic și economic. (…)
Istoria fuziunii este cam alambicată. 
După ce, în 2017, RADET și ELCEN 
au intrat în insolvență la cerere, s-a 
stabilit ca RADET să plătească că-
tre ELCEN o sumă totală de peste 
3,5 miliarde de lei în contul energiei 
termice livrate și neplătite la timp 
ani întregi. Suma aceasta includea 
și debitul, şi penalităţile. Planul era 
ca cele două entităţi să fuzioneze, 
iar de ambele servicii, adică de cel 
de producere de energie termică și 
cel de distribuție și furnizare a aces-
teia, să răspundă o singură entita-

DIALOG DE SUFLET CU EMILIAN MATEESCU, 
EXPERT ÎN TERMOFICARE
Elena Ratcu, consilier al CNR – CME

Profesionist de mare clasă în sistemul descen-
tralizat de încălzire din România, domnul Emilian 
Mateescu a contribuit la realizarea a numeroase 
proiecte de investiții cu impact asupra strategiei de 
dezvoltare a societății, programe de consolidări și rea-
bilitări construcții în cadrul ELCEN, programe de acțiuni 
pentru protecția mediului și alte activități în domeniu. 

Cu peste 40 de ani de experiență în industria 
energetică, este considerat expert în domeniul său 
de activitate cu ale cărui provocări s-a confruntat 
de nenumărate ori și tot de atâtea ori a reușit să le 
domine.

Domnul Mateescu este întâi de toate un om corect, cuvânt care cu-
prinde toate atributele unui om adevărat, așa cum îi place să spună, 
dar şi un formidabil om de echipă, pentru care oamenii alături de care 
muncește reprezintă valoarea cea mai de preț. Ori de câte ori are oca-
zia, afi rmă că „Fără oameni competenți lângă tine nu faci nimic, oricât 
ai fi  tu de bun“. Deși a avut o profesie care l-a ținut tot timpul în priză, 
nimic nu i s-a părut vreodată prea mult sau prea greu, pentru că are o 
voință și o tenacitate de fi er.

Absolvent al Institutului Politeh-
nic București, Facultatea de Energe-
ticǎ, Secția electroenergeticǎ,  dom-
nul Emilian Mateescu a fost  inginer 
de serviciu – dispecer șef de tură la 
CET București Vest, din cadrul Între-
prinderii  Electrocentrale București
(1972 – 1980), apoi șeful Secției 
electrice de la CET București  Vest 
(1980 – 1985), inginer principal spe-
cialist și  consilier al miniștrilor ener-
giei electrice Ioan Avram, Petre Flutu-
re, Adrian Georgescu (1985 – 1990), 
șeful Secției  electrice la CET București 
Vest (1990 – 1995), director tehnic și 
director la Filiala, Sucursala și Socie-
tatea Electrocentrale București – EL-
CEN (1995 – 2014), director general 
adjunct al ELCEN (2014 – 2016 ), con-
silier al directorului general al ELCEN 
(2016 – 2017).
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te: Compania Municipală Energetica 
București. Planul includea și reduce-
rea acestei datorii până la suma de 
1,05 miliarde de lei, care ar fi  urmat 
să fi e plătită de Primărie în trei ani.
(…) Luna trecută, administratorul 
judiciar al ELCEN, Sierra Quadrant, 
a depus la Tribunal un nou plan de 
reorganizare a societății, care avan-
sează ideea fuziunii activităților de 
producție și transport/ distribuție a 
energiei termice. (…) Nu vreau să 
intru în prea multe detalii, dar din 
punct de vedere organizatoric, teh-
nic, funcțional și economic fuziunea 
este o treabă extraordinară, numai 
că în momentul în care apare dis-
cuția de fuziune, apare și reticen-
ța. Sistemele de termofi care de la 
Iași, Oradea, care sunt în subordi-
nea primăriilor merg bine, deci s-ar 
putea ca și sistemul de la București 
să funcționeze bine. Fuziunea este 
bună, cu condiția îndeplinirii unui 
management performant.

– Vom avea la iarna caldură 
și apă caldă?

– Cu excepția celor două-trei 
săptămâni de iarnă grea, în care s-a 
constatat statistic că temperatura 
scade până la valori de minus 15 
grade Celsius, nu vom avea proble-
me cu căldura.

– Sunteți un excelent expert 
în termofi care și întotdeauna 
v-ați exprimat ferm și deschis 
opiniile. Deși ați optat să vă re-
trageți la pensie, dacă vi s-ar 
cere acum o părere avizată de 
către factorii responsabili de de-
cizie, care ar fi  aceasta? 

– Nu m-a abordat nimeni în sen-
sul acesta, însă dacă aș fi  solicitat 
aș da cu plăcere anumite sfaturi, 
chiar și onorifi c. Eu întotdeauna am 
afi rmat ceea ce afi rm și acum: banii 
niciodată nu sunt sufi cienți. Avem 
enorm de mulți specialiști cu idei 
multe și bune, care, dacă ar avea 
banii necesari, ar face minuni. Indi-
ferent dacă e vorba de primărie, EL-
CEN, fuziune sau nefuziune, primul 
sfat pe care l-aș da ar fi  următorul: 
în condițiile în care sunt bani puțini, 
chiar dacă în locuințe ne-am obiș-
nuit cu confortul celor 24 de grade, 
ar trebui făcute toate socotelile, să 
se asigure dacă toate instalațiile pot 
funcționa la parametrii optimi, dacă 
pot produce măcar 20 grade în lo-
cuințe și să estimeze cât timp mai 
au la dispoziție. Să zicem că mai au 
un an și jumătate, ori într-un an și 
jumătate, se pot pune în funcțiune 
circa 450 gigacalorii în capacități de 

producere a apei fi erbinți, cu aproxi-
mativ 3 milioane de euro pe capacita-
te. Dacă facem socoteala, 3 milioane 
de euro înmulţit cu 4 – 5 înseamnă 
vreo 15 – 16 milioane de euro. Aceste 
CAF-uri vor putea fi  utilizate pentru 
perioada de vârf de sarcină în timpul 
iernii încă 20 de ani de acum înainte, 
deci ai rezolvat problema imediată și 
ți-ai creat și perspective de două de-
cenii. 

– Poate oamenii vor protesta 
dacă temperatura din locuințe 
va scădea de la 24 de grade la la 
20 de grade, ei fi ind acum obiș-
nuiți cu un anumit confort ter-
mic în case…

– Trebuie oricum să se facă ceva 
ca să supraviețuiască măcar prima 
iarnă. La asta mă refer. Mergând pe 
ideea de a avea 20 – 21 de grade 
în locuințe, poate unii se vor supăra, 
dar sunt convins că ar înțelege. Mai 
bine să ai 20 de grade în casă, decât 
să ai o întrerupere totală de furni-
zare a apei calde și a căldurii, așa 
cum s-a întâmplat iarna trecută în 
Balta Albă când, timp de două săp-
tămâni, n-a fost nici caldură, nici apa 
caldă. Trebuie însă să fi m optimiști. 
E posibil să se găsească o soluție, 
dar numai folosind unități de vârf și 
modernizări care să corespundă ce-
rințelor europene. Eu am spus toate 
aceste lucruri în Strategia Energetică
pe termen scurt și mediu.

„Modul în care lucrezi cu 
oamenii este lucrul cel mai 
important pentru mine“
– Timp de 11 ani (1995 – 2006) 

v-ați desfășurat activitatea la EL-
CEN București, în diverse funcții 
de conducere și v-ați confruntat cu 
multe probleme difi cile. Ați avut 
vreodată sentimentul că este prea 
mult sau prea greu?

– Niciodată nu am considerat 
că a fost prea mult sau prea greu, 
deși toată acea perioadă a însemnat 
multă muncă și solicitare. Din acești 
11 ani, opt ani am fost director plin 
ELCEN, care la inceput era fi lială, 
apoi sucursală. În 1972, când am 
terminat facultatea și m-am angajat 
la CET București Vest am fost numit 
dispecer șef de tură la secția dispe-
cer și aveam un grup de oameni în 
subordine. Asta a însemnat un fel 
de școală a vieții, pentru că modul 
în care lucrezi cu oamenii este lucrul 
cel mai important pentru mine. Și 
la nivel de coordonare și la nivel de 
subordonare am avut întotdeauna 
o echipă formidabilă care era pre-

ocupată să ducă înainte fl uviul. Când 
am ajuns eu la CET Bucureşti Vest, 
centrala se afl a la nivel de şantier, 
se făceau săpături şi atunci s-a pus 
în funcțiune și primul CAF. Deservirea 
pe parte electrică a instalațiilor pen-
tru organizarea de șantier și pentru 
camera de comandă era făcută de 
un șef de tură și de trei electricieni. 
Am fost în armată timp de șase luni, 
iar când m-am întors, în centrală se 
făceau deja spălare chimică, sufl are, 
încercarea de pregatire a cazanului 
mare. Am fost numit inginer de ser-
viciu cu atribuții pe toată centrala. 
Alături de noi erau maiștrii la turbi-
nă, la cazane, și de la fi ecare învățai 
câte ceva. Când eu am auzit prima 
dată despre cazan, mă gândeam că e 
ceva asemănător unui cazan de țuică, 
iar când vorbeau de turbină și eu ve-
deam totul închis în carcasă de metal, 
mă întrebam unde e turbina, pe care 
eu o știam doar din desenele tehnice 
(râde înveselit). Ei, eu am avut șansa 
să văd pe viu și cum se monta trubi-
na! O conductă nu se montează într-o 
zi, ci o vezi montată pe etape până la 
fi nal și așa înveți. Dacă ajungi acolo și 
o vezi gata terminată habar n-ai cum 
s-a realizat. în felul acesta am învă-
ţat cum funcționează orice centrală 
și tare bine mi-a prins! E foarte im-
portant să o iei de jos, să vezi toate 
etapele de lucru la toate secțiile și să 
vezi și ce se întâmpla în tura de la dis-
pecer noaptea pe la 3, sau dimineața 
pe la 10, să faci și vreo trei-patru re-
velioane acolo ca să fi i prezent la tot 
ce se petrece în tura ta. Pot sa declar 
cu mâna pe inimă că un revelion făcut 
când eram de serviciu la tura de dis-
pecer face cât 10 revelioane făcute la 
restaurant. (….)

*
*   *

Domnul Emilian Mateescu a 
crescut odată cu centrala, a lu-
crat alături de miniștrii energiei, 
Ioan Avram, Petre Fluture și Adri-
an Georgescu de la care a învățat 
enorm, a condus multă vreme 
destinele CET Vest și ELCEN, iar 
întreaga carieră s-a desfășurat 
aproape în același loc de muncă. 
Despre cum era copilăria, adoles-
cența și studenția copiilor nevo-
iași, despre cum se fac oamenii 
mari, despre pasiune profesiona-
lă, corectitudine, respect pentru 
înaintași, despre sfaturile date 
tinerei generații, veți afl a în dia-
logul integral care va fi  publicat 
în Volumul III „Seniorii Energiei“, 
ce va fi  editat în anul 2020. 
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Mult a teptata Rund  XI 
pentru concesionarea de perimetre petroliere 

The awaited Round XI 
for petroleum concessions 

 
Imagine general  
Sunt peste zece ani de la ultima rund  de licita ie 
pentru perimetre peroliere organizat  de România. 
În timp ce mai multe state din regiune au scos la 
licita ie, în special în offshore (dup  descoperirea din 
perimetrul Neptun Deep anun at  în februarie 2012 
de consor iul ExxonMobil – OMV Petrom) mai multe 
perimetre (Ucraina în 2012 i 2018, Croa ia în 2014 
i 2018, Bulgaria în 2015, Grecia în 2015 i, la 

sfâr itul anului trecut, Georgia), în România 
poten ialii investori au putut alege din a a zisele 
„fielduri marginale“ (i.e. marea majoritate la finalul 
fazei de produc ie) scoase la licita ie de cel mai mare 
concesionar local (dup  num rul de licen e 
de inute), OMV Petrom SA, fie din participa iile (de 
regul  minoritate) în concesiunile (oricum, reduse ca 
num r), pe care actualii titulari le-au pus pe pia  în 
ultimii ani. Perimetre pure de explorare nu s-au mai 
g sit, a adar, de ceva vreme libere în România.  
 
 
28 de perimetre vor fi scoase la licita ie 
Dup  ce inten ia de organizare în 2019 a Rundei XI 
a fost anun at  de un reprezentant al Agen iei 
Na ionale pentru Resurse Minerale (ANRM), în cadrul 
unei conferin e organizate la Constan a în mai a.c., 
în data de 24 iulie 2019 a fost emis Ordinul nr. 
273/2019 al pre edintelui ANRM („Ordinul“) în care 
sunt listate (în anexa) coordonatele celor 22 de 
perimetre onshore i ale celor 6 perimetre offshore 
ce urmeaz  a face obiectul licita iei.  
 
Procedura 
Potrivit Ordinului, apelul public de ofert  va începe 
prin publicarea anun ului în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (ceea ce nu s-a întâmplat pân  la data 
redact rii prezentului material). Poten ialii investitori 
interesa i vor avea apoi la dispozi ie aproximativ 
patru (4) luni s  depun  oferte pentru perimetrele 
de care vor fi interesa i. Evident, pân  la depunerea 
ofertelor, fiecare ofertant va face analiza datelor care 
îi vor fi puse la dispozi ie de ANRM (numai dup  
semnarea unui contract de confiden ialitate). Dac  
vor fi furnizate i informa ii clasificate (pu in 
probabil), regulile de comunicare i gestionare a 
informa iilor clasificate vor trebui respectate cu 
stricte e1. Detalierea procedurii de apel public de 
ofert  (inclusiv etape, preg tirea ofertei, criterii de 
selec ie i punctaje etc) se reg seste în Capitolul VI 
al Normelor Metodologice de aplicare a Legii 
Petrolului. 
Dup  anun area câ tig torului, Ordinul impune un 
termen de 15 zile pentru începerea negocierii 

 
The overall picture 
There are more than 10 years as of the last bidding 
round for petroleum concessions organized by 
Romania. Other countries in the region (Ukraine in 
2012 and 2018, Croatia in 2014 and 2018, Bulgaria 
in 2015, Greece in 2015 and, late last year, Georgia) 
opened for tender many blocks, especially offshore 
(after the Neptun Deep discovery announced in 
February 2012 by ExxonMobil-OMV Petrom 
Consortium); during this period, in Romania the 
potential investors had to choose from the so-called 
“marginal fields” (i.e. most of them at the end of 
their production cycle), fields that were up for 
auction by the biggest local concessionaire by the 
number of licenses (i.e. OMV Petrom SA) and the 
participating interests (usually minority stakes) from 
the (not so many) licenses put on the market by the 
current titleholders. Therefore, in the last years, 
pure exploration licenses were hardly available in 
Romania. 
 
28 blocks to be tendered for 
The intention to organize the 11th Round was 
announced by a representative of National Agency 
for Mineral Resources (NAMR) during a conference 
organized in Constanta in May earlier this year. 
Subsequently, on 24 July 2019, the NAMR 
President’s Order no. 273/2019 (the “Order”) was 
issued and it includes (under its annex) the 
coordinates of the 22 onshore blocks and of the 6 
offshore blocks which are to form the object of the 
tender. 
 
The procedure 
According to the Order, the public call for bidding will 
formally start with its publication in the European 
Official Journal (which did not happen by the time of 
writing this material). The potential investors will 
subsequently submit offers for the blocks they will 
be interested in within approx. 4 months as of the 
publication. Obviously, prior to submitting offers, 
bidders will analyze all data provided by NAMR (only 
after signing a non-disclosure agreement). If 
classified information will be provided (although 
highly unlikely), the rules for handling such type of 
data must be strictly observed1. The details of the 
public call for tendering procedure (i.e. steps, offer 
preparation, selection criteria and scores etc.) are 
available under Chapter VI of Application Norms of 
the Petroleum Law. 
 
After the winner is announced, the negotiations on 
the petroleum agreement must begin within 15 days 

1 Unele din viitoarele perimetre de explorare listate în Anexa Ordinului includ perimetre de produc ie. Este 
de la sine în eles c  datele referitoare la respectivele perimetre de produc ie nu vor fi comunicate în cadrul 
acestei proceduri (dar vor oferi titularilor respectivi un poten ial avantaj „natural“ prin cunoa terea lor). 
1 Several the exploration blocks listed under the Order’s Annex include (smaller) production blocks. It goes 
without saying that data regarding such production blocks will not be disclosed (but their titleholders might 
potentially have a „natural“ advantage). 
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acordului petrolier (dac  nu sunt formulate 
contesta ii!); exist  i un termen limit  pentru 
finalizarea negocierilor, i anume 9 luni (cu excep ia 
cazurilor în care procedura emiterii acordului de 
mediu trebuie parcurs , care poate dura ea îns i i 
9 luni). Dup  încheierea negocierilor i semnarea 
acordului, acesta trebuie aprobat prin hot râre de 
guvern (conform Art 31 al 1 din Legea Petrolului) 
care trebuie avizat  de mai multe ministere. În 
lumina experien elor anterioare (când s-au semnat 
acorduri la mai bine de 2 ani de la organizarea 
Rundei X), aceste termene procedurale sunt 
binevenite. 
 
Concluzii 
Runda XI repune România pe harta de interes 
interna ional al investitorilor/companiilor de profil. 
Am auzit deja opinii ezitante cu privire la succesul 
scontat. Sigur c  era bine s  avem noul cadru al 
redeven elor care se dore te modificat înc  din 2014, 
sigur c  era bine s  fie în vigoare modificarea Legii 
Petrolului (menit  s  u ureze via a operatorilor) 
despre care se vorbe te de câ iva ani, sigur c  era 
bine s  nu existe zvonurile privind plecarea 
ExxonMobil din Marea Neagr ;  
întotdeauna se poate spune ar fi putut fi „mai bine“… 
Dar pachetele pentru Runda XI sunt preg tite de 
mult timp; investitorii atra i de istoricul petrolier 
extraordinar al primei ri care a raportat produc ie 
industriala (în 1857) au venit, au întrebat, au c utat, 
dar fiindc  oferta a fost slab  în ultimii zece ani 
majoritatea au plecat... Organizarea Rundei XI este, 
în sfâr it, o gur  de aer important  pentru industria 
petrolier  din România i ar trebui privit  ca o 
oportunitate extraordinar  pentru ara noastr  de 
atragere de investi ii str ine. 

(in the absence of any challenges!); the Order sets 
forth that negotiations must be concluded within 9 
months (if the environmental impact assessment 
procedure is not required; such a procedure might , 
in itself, take longer than 9 months). After 
concluding the negotiations and signing the 
agreement, a government decision must be issued 
(as per Art 31 para 1 under the Petroleum Law) in 
order to approve said agreement (and such a 
decision must be prior endorsed by several 
ministries). Taking into consideration the precedents 
(i.e. petroleum agreements were approved after 
more than 2 years after Round X), these procedural 
deadlines are welcomed. 
 
Conclusions 
The XI Round repositions Romania on the map of 
international investors/petroleum companies. 
Hesitant opinions on the expected success have 
already been heard. Of course it would have been 
better if the new royalties framework (which is to be 
changed since 2014) were in place; of course it 
would have been better if the amendments 
(discussed for several years now) to the Petroleum 
Law were in force (to make life easier for the 
operators); of course it would have been better to if 
there were no rumors of ExxonMobil leaving the 
Black Sea; there is always room for “better”… 
But the XI Round packages are prepared for a while; 
the investors interested of the country that first 
reported industrial production (in 1857) came, 
asked, searched did not find a good offer and most 
of them left… The XI Round is, finally, a breath of 
fresh air for the Romanian petroleum industry and it 
should be seen as an extraordinary opportunity to 
attract foreign investments. 
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Acest newsletter a fost preg tit exclusiv în scop de informare 
general  i nu se va interpreta ca i consultan  juridic . În masura 
în care considera i util s  afla i mai multe despre aspectele ce fac 
obiectul acestui newsletter, v  rug m s  ne contacta i.

This newsletter was prepared solely for general information 
purposes and shall not be construed in any way as legal advice. 
Should you find it useful and want to know more about the issues 
presented herein, please do not hesitate to contact us.

Legislatie în domeniul energiei si al mediuluiLegislatie în domeniul energiei si al mediului‚ ¸
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Constantin Budeanu (06 februa-
rie 1886, Buzău – 27 februarie 1959, 
București) a absolvit școala primară 
și liceul la Galați, acolo unde tatăl 
său fusese mutat cu serviciul. După 
terminarea liceului a devenit elev al 
secției de ingineri a Școlii Naționale 
de  Poduri și Șosele din București, 
obținând, la 10 iunie 1908, diploma 
de inginer, fi ind clasifi cat al doilea 
în promoție. Benefi ciind de  bursa 
Adamachi a Academiei Române
pentru studiul Electrotehnicii la 
Paris, a urmat, cu începere de 
la 01 octombrie 1908, cursurile 
la Școala Superioară de Electri-
citate din capitala Franței. Ca 
urmare, la 31 iulie 1909, Con-
stantin Budeanu a obținut și 
diploma de inginer electrician  
al școlii pariziene. 

După un stagiu de practi-
că, de un an,  în întreprinderile 
de electricitate din Paris și din 
Berlin, precum și la fabrica de 
mașini electrice AEG, Constan-
tin Budeanu s-a întors în țară și 
s-a angajat la Atelierele Centra-
le CFR, ajungând în scurt timp 
șef al Uzinei diesel-electrice de 
la Atelierele Grivița. Din 1919 a 
intrat în industria electrotehni-
că, mai întâi ca director tehnic 
la Societatea de Tramvaie Bu-
curești, iar din 1921, în aceeași 
calitate, la Societatea Electrica
din București.

Încă de pe vremea când lucra la 
CFR, la 01 octombrie 1916, a intrat 
în învățământul superior, mai întâi 
ca asistent al lui Nicolae Vasilescu – 
Karpen la Catedra de electricitate și 
electrotehnică a Școlii Naționale de 
Poduri și Șosele din București, pen-
tru ca, în 1920, la înfi ințarea Școlii 
Politehnice din București, să fi e nu-
mit conferențiar la cursurile de Ma-
șini electrice și Tracțiune electrică. 

Împreună cu Constantin Bușilă, 
Constantin Budeanu a participat, 
din partea României, în 1923, la 
Conferința Mondială a Energiei de 
la Londra,  împreună punând bazele 
constituirii Comitetului Național Ro-
mân al Conferinței Mondiale a Ener-
giei, ca membru fondator (urmare 

participării la conferința organizată 
la Wembley) în 1924. De asemenea, 
se numără printre ctitorii Conferin-
ței Internaționale a Marilor Rețele 
Electrice (CIGRE), la care, pentru o 
perioadă, a fost ales în calitate de 
vicepreședinte, ca o recunoaștere 
a  bogatei sale activități teoretice și 
practice.

În 1926, Constantin Budeanu 
avea 40 de ani și o bogată experien-

ță practică și, de aceea, este numit 
profesor la cursurile Electricitate și 
măsurări electrice și Bazele teoreti-
ce ale electrotehnicii. 

Activitatea lui Constantin I. Bu-
deanu a fost o împletire între teorie 
și practică, caracterizată de dorința 
sa permanentă de a înțelege cât mai 
bine sensul fi zic al fenomenelor pe 
care le întâlnea într-o epocă în care 
studiul electrotehnicii de-abia se în-
chega. Opera principală a activității 
științifi ce a lui Constantin Budeanu 
o constituie importanta sa contribu-
ție în problema puterilor reactive și 
în studierea fenomenelor electrice 
în regim deformant, fi ind unul din-
tre cercetătorii care s-au implicat cu 
pasiune în studiul teoriei fenomene-

lor deformante în electrotehnică.
 Această valență se regăsește în 

tratatul Puissances reactives et fi cti-
ves, publicat în 1927, în care a defi -
nit noțiunea de „putere deformantă“ 
și metodele de calcul ale acesteia. 
Trei ani mai târziu, în 1930, a defi -
nit noțiunea de „factor de putere“, 
celebrul cos φ, a defi nit noțiunea 
de „ putere reactivă“ și a denumit 
unitatea de măsură a acesteia - VAr 

(Volt Amper reactiv). A avut ge-
niala intuiție a defazajului dintre 
curbele de tensiune și, respectiv, 
de curent electric (atunci când 
încă nu exista osciloscopul cato-
dic) și a imaginat triedrul puteri-
lor electrice la care a adăugat pu-
terea deformantă. Și chiar dacă 
alți savanți au elaborat alte mo-
dele ale puterilor electrice, mode-
lul Budeanu s-a impus, astfel că 
și astăzi modelul Budeanu este 
inclus în toate tratatele de elec-
trotehnică și în toate standardele 
internaționale din domeniul elec-
troenergetic.

Ca o dovadă a importanței 
acestor contribuții este faptul că 
ele au fost imediat adoptate de 
Conferința Electrotehnică Inter-
națională întrunită la Stockholm, 
iar ca recunoaștere a valorii lor 
științifi ce, C. I. Budeanu a fost 
ales, între 1932 și 1935, membru 
în Consiliul de Conducere al So-
cietății Electricienilor Francezi din 

Paris și președinte al Comitetului In-
ternațional pentru Studiul Fenome-
nelor Reactive și Deformante. Im-
portanța acestor concepte este mai 
evidentă în zilele noastre când elec-
tronica de putere a cunoscut o lar-
gă aplicare, receptoarele neliniare 
de tip instalații de sudare, cuptoare 
electrice au o pondere importantă și 
chiar și utilizatorii casnici determină 
importante perturbații armonice în 
rețeaua electrică publică.

Constantin Budeanu a fost un 
om activ care s-a implicat în aproa-
pe toate acțiunile care privesc do-
meniul electric. Împreună cu ingi-
nerul Bușilă, la întoarcerea în țară 
de la Conferința Mondială de Electri-
citate de la Wembley au prezentat 

ACAD. CONSTANTIN BUDEANU



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVII, Nr. 203, septembrie 201928

Personalitati ale stiintei si inginerieiPersonalitati ale stiintei si ingineriei‚ ¸¸

un raport-document care a stat la 
baza Decretului regal de înfi ințare a 
Comitetului Național Român (CNR) 
afi liat ca membru fondator al CME.  
De asemenea, între anul 1926 și 
1948, a fost secretar general al In-
stitutului Român pentru Folosirea 
Izvoarelor de Energie (IRE) și unul 
dintre participanții activi la dezbate-
rile din cadrul Societății Politehnice
(actualul AGIR). A fost un om ac-
tiv, participând cu profesionalism și 
angajament civic la conferințe, sim-
pozioane și alte manifestări cu ca-
racter științifi c, în care se discutau 
probleme importante din domeniul 
electrifi cării țării.

O mare parte a activității sale 
științifi ce a fost dedicată proble-
mei mărimilor și unităților, fi ind un 
susținător pasionat al generalizării 
sistemului practic MKSA în tehnică, 
fi ind mulți ani și membru al Biroului 
Internațional de Măsurări și Greutăți
de la Paris. Constantin Budeanu a 
propus, în numele Comitetului Elec-
trotehnic Român, noi defi niții și de-
numiri pentru diverse mărimi, unele 
dintre ele fi ind, în cele din urmă, 
acceptate și adoptate de forurile in-
ternaționale.

Constantin Budeanu a adus pre-
cizări importante în problema mări-
milor și unităților din fi zică, stabilind 
în mod clar distincția ce trebuie fă-
cută între mărime, unitate de măsu-
ră și măsurare. Tot el este cel care 
a arătat necesitatea introducerii în 
electromagnetism a unui sistem cu 
patru unități (MKSA) care se ba-
zează pe Sistemul Internațional de  
Unități, valabil și azi.

După 1948 s-a retras din acti-
vitatea pe care o desfășura în in-
dustrie, continuând însă activitatea 
în învățamântul superior slujind 
această școală până la pensionarea 
sa în anul 1959. A fost un profesor 
deosebit de apreciat de studenții 
săi, prezentând aspectele cu carac-
ter teoretic ale disciplinelor predate 
prin prisma omului cu o amplă ex-

periență pratică, subliniind utilita-
tea practică a noțiunilor prezentate. 
Pentru cele mai complexe fenomene 
din domeniul electrotehnicii, evitând 
amplul limbaj matematic, a elaborat 
modele intuitive cu care foștii săi 
studenți au abordat cu succes cur-
surile de specialitate. 

Constantin I. Budeanu a avut un 
rol important în dezvoltarea învăță-
mântului superior electrotehnic, prin 
pregătirea unui mare număr de ge-
nerații de specialiști electroenerge-
ticieni, prin prezența activă la toate 
manifestările științifi ce în domeniu  
și prin publicarea unor lucrări științi-
fi ce și tehnice de valoare, recunoscu-
te pe plan internațional. A condus cu 
competență  Catedra de electroteh-
nică într-o perioadă (1954 – 1956) 
în care energetica din România și în-
vățământul energetic au cunoscut o 
dezvoltare impresionantă.

Ca profesor, deosebit de apreci-
at de către studenții săi, a pus un 
accent deosebit pe însușirea corec-
tă a noțiunilor teoretice, pe evalua-
rea corectă a rezultatelor măsurării 
și pe utilizarea mărimilor adoptate 
internațional pentru mărimile din 
electrotehnică. 

Constantin Budeanu a publicat 
numeroase lucrări științifi ce pre-
cum: Reostate lichide pentru în-
cercarea generatoarelor electrice, 
Cursul de măsurări electrice, Trac-
țiunea electrică și diverse sisteme 
speciale de tracțiune, Problema 
electrifi cării Căilor Ferate Române, 
Problemele electrifi cării României și 
multe altele.

În anul 1939 a fost ales membru 
corespondent al Academiei Româ-
ne, iar în anul 1955, membru titular 
al acesteia.

Constantin Budeanu este și în 
prezent un nume de rezonanță în 
electrotehnică fi ind citat în toată 
lumea prin contribuțiile la dezvol-
tarea acestei științe, iar defi nițiile 
Budeanu ale puterii reactive și ale 
regimului deformant sunt cunos-

cute sub această denumire în toate 
standardele internaționale privind 
domeniul electroenergetic.

Cu toată reputația profesională 
și cetățenească la care ajunsese și 
cu toată considerația de care se bu-
cura, atât în țară, cât și în străină-
tate, Constantin Budeanu a rămas, 
până la sfârșitul vieții, un om mo-
dest, apropiat de oameni și dedicat 
meseriei și profesiei. Bogatele sale 
cunoștințe și realizări nu l-au făcut 
nici pedant, nici distant față de oa-
meni (fi e ei situați mai jos sau mai 
sus pe scara ierarhică a societății și/
sau a locului de muncă) fi ind mereu 
și în orice situație modest, discret, 
lipsit de îngâmfare, fără orgolii sau 
aroganțe. A receptat cu multă înțele-
gere greutățile pe care le întâmpinau 
unii dintre studenții săi, iar ajutorul 
fi nanciar pe care aceștia l-au primit, 
le-a pemis să depășească unele peri-
oade difi cile ale acelor vremuri.

În discuții, fi e ele colocviale sau 
profesionale, chiar și atunci când 
erau în dezbatere opinii diferite/con-
tradictorii, Constantin Budeanu își 
spunea punctul de vedere fără os-
tentație, fără superioritate, cu calm, 
delicatețe dar/și cu pertinență, a ști-
ut să creeze întotdeauna o „zonă“ de 
liniște în jurul său.

A decedat în anul 1959, dar a 
lăsat în urma sa o bogată moște-
nire tehnică și stiințifi că, a sădit în 
mintea și inima studenților săi dra-
gostea pentru meserie, datoria de 
a cunoaste și cultiva cele mai noi 
realizări în domeniul electrotehnic, 
pasiunea în rezolvarea complexelor 
probleme ale electroenergeticii. 

Acum, la 60 ani de la decesul 
său, absolvenții Facultății de Ener-
getică din acel timp, dintre care 
mulți au activat în alte părți ale lu-
mii, își aduc aminte cu venerație de 
profesorul care le-a îndrumat primii 
pași în viața de energetician și pe 
care chiar și acum îl întâlnesc ca 
„noțiune“ în toate lucrările științifi ce 
din domeniu. 
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26 februarie 2009 (1)

Strălucitoare, parfumată, mândră şi de viață plină
In zare se vedea pădurea împodobind pământul
La margine de lume necrezută scăldată în lumină
Vii, gingașe, mulțimi de fl ori îşi etalau veșmântul
Istorisind povești despre-o eternă primăvară
Adusă din copilărie pe fi rul vieții noastre care zboară!

Din frăgezimea ierbii crude înnobilată de culoare
Apar popoare-ntregi de gâze, fl uturi şi harnice albine
Mirat rămân privind la dansul lor ce mii de tâlcuri are
Inspir adânc şi savurez senzația de bucurie şi de bine
Această armonie şi pacea sfântă născută din visare
Nevinovate vin şi mă-mpresoară când te-ntâlnesc pe tine

February The 26th 2009

So many times in our too short and precious lives
Imagination, childish bird, fl ies over the seas and earth
Long ways of beauties shining like in the sun the knives
Vast territories full of joy since the fi rst moment of our birth
In our brilliant eyes reality are being mirrored and refl ected
And even we are trying hard the secret truth can’t be 
detected!

Divine it is your very pretty smile when you are kind
Always a special fi lling cross my soul and in my mind
Many thoughts of happiness and of inspired youth
Invade my living space and it seems to me the real truth
Arise from the impressions this very special moments bring
No other reason is it needed for me happy to be and sing!

26 février 2009

Soir après soir l’obscurité tue le soleil
Il’ y a toujours une certitude et un espoir
Le jour suivant la lumière réveille
Vivant plus fort en pleine victoire
Ils sont nos rêves qui come d’enfants se réjouisse
Alors, l’amour suprêmes cadeaux de vie fl eurisse !
Donner ton charme et ton sourie aux bons amis
Attend avec de patience de calme et de sagesse
Meilleur moment, quand tout semble noir ou plein de gris
Il ne faut pas permettre au chagrin et a la lourde 
tristesse
Avoir la chance de conquérir et posséder ta joie de vivre
Nulle traitement et plus recommandé alors que lire 
mon livre!

19 iulie 2009

Senină ești ca cerul din zilele-nsorite ale verii
Iubită ești de oamenii cu care comunici şi lucrezi
Minunile dorite ale ăstei lumi supuse-s tainic vrerii
O, greu de înţeles tentație să zbori, să ştii şi să creezi
Neîncetat răsare din adâncurile învăluite-n aura tăcerii
A ei ascunsă deslușire s-o izbutești eu îţi urez!

La ceas de dimineață în minunate şi lungi zile de vară
Ivindu-te iluminezi trezind la viață-ntreaga adormită fi re
Lansezi un val de bucurie în ritmuri de alămuri de 
fanfară

Imparți din plin căldură, forță, putere, măreție, 
strălucire
Apoi te-nalți şi-ţi faci parcursul pe bolta albastră şi 
subțire
Neobosită zi de zi repeți această celestă, hrănitoare 
dăruire
Arzând la mii de grade un dor de fericire în drum spre 
nemurire!

Să treci pe-al vieții drum în ritm alert de primăvară
Odihna să îţi fi e scump, balsam, plăcut mângâietor
Adună-n sufl et comori de fericire cu strălucire rară
Râzi ori de câte ori îţi pare parcursul greu istovitor
Eliberează-te de tot ce crezi că n-are şansă-n viitor.

4 octombrie 2010

Motto: Zburând sus, te faci nevăzut, dar vezi!
Nicolae Iorga

Mărinimos, omul entuziast și bun, întruna dăruiește
Inima lui mare bate mereu și pentru vise și speranță-n 
viitor
Râzând, când dă de greu curaj împarte  și-l  sporește  
Cu el animă pe cei ce vin din urmă, și le transmite-un dor,
Eliberând de spaime, de ezitări, spre zbor neîncetat 
îndeamnă,
Această măreție de necrezut, un dăruit profesor ești, 
înseamnă!

Efortul aplecării asupra slovei scrisă, între coperți și-n 
biblioteci păstrată
Roade a dat, sămânța de cunoaștere de-acolo 
recoltată, în minți a fost sădită
El, a-ngrijit terenul fertil și productiv, iar veghea lui, 
neobosită și curată, 
Miraculos  și ne-ntrerupt de îzbândirile celor formați 
din plin e răsplătită.
Iar la popas de vreme, înconjurat  de  prieteni 
și-ncununat de-aleasă prețuire
Aduce tuturor, cu drag și  bucurie-n glas, un cald 
cuvânt, modest de mulțumire!

17 Decembrie 2010

Din străfunduri de vreme uitate
Apare adesea minunea trăirii
Nerostitelor stări mult visate
In care tainic şi blând fi orul iubirii
E cel ce salvează viața de rele
La el se închină măreția întreagă a fi rii
Avântată în zborul înalt către stele.

Bătute de vânt sunt frunzele moarte
O lume se stinge în fl acăra arderii lor
Lumina ei poate toți pașii să-ţi poarte
Binevestind visul secret izbăvitor
Odată-mplinit el veșnic veghează
Răpune neliniști şi-armate de spaime
Iar viața-ți întreagă bucurie crează
Chiar când durerile vor să îngaime
Imnul lor sumbru, înfrânte eșuează!

Tătărani, 26 noiembrie 2016

Preocupari si pasiuni extraprofesionale Preocupari si pasiuni extraprofesionale ˇ
‚

ACROSTIHURI
Gheorghe Indre, consilier al CNR – CME  
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Cercetarea românească a su-
ferit o mare pierdere prin trecerea 
în nefi ință a prof. as. dr. fi z. Ioan 
Ștefănescu, membru corespondent 
al Academiei de Științe Tehnice din 
România, Secția Știința și ingine-
ria materialelor. A absolvit, în anul 
1971, Universitatea Babeș-Bolyai
din Cluj-Napoca, Facultatea de Fizi-
că, și a debutat în activitatea profe-
sională pe post de fi zician, 
la nou înfi ințata Uzina „G“, 
unitate de cercetare care 
a avut menirea susține-
rii programului național 
nuclear, în speță a rezol-
vării problemei apei grele 
în România. Prin implica-
rea domniei sale, în anul 
1991, Uzina „G“ a fost re-
organizată ca Institut de 
Criogenie și Separări Izo-
topice, iar în anul 1996, 
institutul a fost acreditat 
ca unitate componentă 
a sistemului național de 
cercetare-dezvoltare. Ca 
o recunoaștere a capabili-
tății și realizărilor sale, în 
1993 a fost numit director 
tehnic, iar din februarie 
1994 până în decembrie 
2016 a fost director gene-
ral al Institutului Național 
de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Tehnologii Crioge-
nice și Izotopice – ICSI Rm. Vâlcea. 
Pasiunea pentru cercetare și pentru 
institutul de care și-a legat destinul 
l-au determinat pe prof. univ. Ioan 
Ștefănescu să rămână în echipa in-
stitutului până în ultimele clipe ale 
vieții pentru a munci împreună pen-
tru implementarea de noi proiecte, 
fi ind coordonator al activității de 
control intern managerial.

Personalitate a mediului acade-
mic românesc, de-a lungul carierei 
a îmbinat cu real succes cariera ști-
ințifi că cu cea didactică, conducând 

la realizări științifi ce de marcă, ce 
au situat orașul Râmnicu Vâlcea 
pe harta europeană a centrelor de 
cercetare de vârf. Din dorința de a 
forma cercetători, a fost atestat ca 
profesor asociat  la Universitatea din 
Pitești, în anul 2001, și, ulterior, și-a 
continuat activitatea didactică și la 
Universitatea Tehnică din Cluj-Na-
poca. Profesorul Ioan Ștefănescu a 

fost membru în diverse societăți și 
consilii naționale și internaționale 
(Societatea de Fizică din România, 
Asociația Română de Energie Nucle-
ară, Societatea Europeană de Fizică, 
Academia Internațională de Științe 
Energoinformaționale din Rusia).

Recunoașterea științifi că s-a 
concretizat prin: Premiul Ionel Purica
(2000), Ordinul Național pentru Me-
rit în Grad de Cavaler (2000), Pre-
miul Academiei Române Constantin 
Miculescu (2003), Reaserch Board of 
Advisors 2000, includerea în „Who’s 

who“ România (2002), precum și în 
acordarea a 11 premii speciale, 78 
medalii de aur, 18 medalii de argint 
și 12 medalii de bronz la Saloane 
Internaționale de Inventică. În cali-
tate de autor sau coautor, a realizat 
peste 200 de articole științifi ce, pes-
te 50 de proiecte de cercetare-dez-
voltare, 39 de brevete și cereri de 
brevet de invenție, 23 de cărți, ca-
pitole și monografi i.

În iunie 2019, domnului prof. 
as. dr. Ioan Ștefănescu  i s-a decer-
nat Premiul Emilian Bratu, pe anul 
2018, de către Academia de Științe 
Tehnice din România, pentru lucra-
rea „O istorie ilustrată a produce-
rii apei grele în România“, ceea ce 
constituie o recunoaștere academi-
că a contribuției colectivului ICSI la 
dezvoltarea domeniului nuclear în 
țara noastră.

De numele prof. dr. Ioan Ștefă-
nescu se leagă o serie de realizări 
semnifi cative, precum: apa sărăcită 
în deuteriu, cunoscută drept „apa 
vie“, extragerea tritiului din apa grea, 
realizarea pilelor de combustibil și a 
unei mașini hibrid pe bază de hidro-
gen. Pentru a face cât mai cunoscute 
realizările colectivelor de cercetare 
pe care le-a coordonat, a contribuit 
la organizarea anuală a conferinței 
internaționale Progress in Cryogenics 
and Isotopes Separation. 

A trăit cu convingerea că cea 
mai bună alegere pentru un om 
puternic este să dăruiască dezinte-
resat și și-a călăuzit profesia după 
motto-ul „O muncă asiduă, îndrep-
tată către tot ceea ce este novator 
și de folos societății, asigură întot-
deauna succesul“. 

S-a stins din viață lăsând în 
urma sa o moștenire importantă 
pentru meleagurile vâlcene. Îl vom 
păstra viu în amintirea noastră prin 
„poveștile de succes“ pe care le-a 
zămislit și prin oamenii pe care i-a 
format. 

IN IN MEMORIAMMEMORIAM

PROF. AS. DR. FIZ. IOAN ȘTEFĂNESCU (1948 – 2019)   
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