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Se apropie sfârșitul anului și – ca 
întotdeauna în această perioadă – 
Consiliul Mondial al Energiei (CME) fi -
nalizează studiile globale care descriu 
situația la zi din sectorul energiei prin 
prisma unor problematici specifi ce. 
Dintre acestea, cred că cele mai in-
teresante ar fi : Trilema Energiei, 
Scenariile de dezvoltare, respectiv 
Monitorizarea problemelor. 

Acest din urmă studiu pentru 
anul care se încheie, dar cu eticheta 
2021, va fi  probabil lansat în luna 
februarie a anului următor și se ba-
zează pe percepția pe care o au un 
număr semnifi cativ de specia-
liști din domeniu: lideri ai sec-
torului, reprezentanți ai marilor 
consumatori de energie, con-
sultanți, în general, specialiști 
apropiați procesului de decizie 
în dezvoltarea strategiilor și 
politicile viitoare ale sectorului 
despre riscurile și provocările 
pe care le traversează sectoa-
rele energetice ale diverselor 
țări. Percepția este obținută pe 
baza răspunsurilor la un ches-
tionar complex adresat spe-
cialiștilor din 104 țări care au 
Comitete membre ale CME, la 
care – evident – au participat 
și specialiști români și identifi -
că incertitudini și efecte cu care 
se confruntă aceștia în formu-
larea politicilor, respectiv, care 
infl uențează deciziile pe plan 
național, regional și global. În 
felul acesta, se dezvoltă un 
sistem avansat de avertizare, 
deci problemele care apar pot 
fi  abordate proactiv într-un interval 
de timp potrivit, permițând totodată 
un util schimb de idei și experiență 
prin rețeaua globală a CME. 

Deși acest exercițiu are loc încă 
din 2009, instrumentele nu sunt 
imuabile, ci dinamice, fl exibile și 
ameliorabile odată cu experiența 
dobândită peste ani, iar studiul din 
acest an – în mod special – va în-
registra niște schimbări notabile. În 
primul rând, de data aceasta, nu-
mărul de probleme esențiale care se 
monitorizează s-a redus la 25, față 
de 42 în anul precedent. Ele sunt 
clasifi cate după 5 categorii: Tendin-

țe globale și macroeconomice, Dina-
mică socială, Noi tehnologii, Politici 
energetice și mediul de afaceri și, re-
spectiv, Mediul ambiant. Reducerea 
numărului de probleme s-a datorat 
faptului că unele erau redundante, 
iar altele erau mai puțin importan-
te și au fost înlăturate. În plus, un 
lucru neîntâlnit până acum, dar in-
evitabil în acest moment, problema 
efectului pandemiei și-a făcut loc în 
preocupările decidenților. În conse-
cință, chestionarele au fost adaptate 
corespunzător. Rezultatele obținute 
permit realizarea cunoscutei „hărți“ 

a incertitudinilor și a importanței 
acestora, ceea ce se poate fi nali-
za prin gruparea în două categorii 
esențiale, intitulate sugestiv: „pro-
bleme care nu permit decidenților să 
doarmă liniștiți noaptea“, respectiv 
„probleme care îi țin ocupați ziua“.

Rezultatele studiului vor fi  si-
gur discutate amănunțit la momen-
tul potrivit în paginile Mesagerului 
energetic, dar este interesant de 
remarcat că din datele preliminare 
rezultă că principalele 3 probleme 
pe care liderii sectorului au de gând 
să le trateze cu prioritate în 2021 
sunt: digitalizarea, stocarea ener-

giei și managementul schimbărilor 
climatice. În privința preparării țării 
noastre de a răspunde la provocări 
ca cele prezentate de calamitățile 
naturale, pandemia de corona virus, 
vreme extremă, atacuri cibernetice 
ale sectorului etc. percepția majo-
ritară a liderilor din sector este că 
țara nu suntem încă pregătiți co-
respunzător pentru a rezolva aceste 
lucruri. Pe de altă parte, provocările 
indică și direcțiile principale în care 
ar trebui îndreptate investițiile sec-
toriale și să preocupe decidenții din 
domeniu: digitalizare și tehnologii 

disruptive, diversifi ca-
rea surselor și decar-
bonare, integrarea mai 
adâncă și creșterea ro-
lului consumatorului și 
focalizarea asupra sa și 
efi ciența energetică. 

Dar în așteptarea 
acestui studiu funda-
mental, asupra căru-
ia vom reveni, azi vă 
prezentăm încă un 
număr interesant al 
Mesagerului. El cu-
prinde sinteza unuia 
dintre celelalte studii 
de interes deosebit și 
anume cel care se re-
feră la situația actuală 
a indicatorilor Trilemei 
Energiei (inclusiv cei 
aferenți României), dar 
și articole ce analizea-
ză infl uența pandemi-
ei asupra sectorului, 
informații despre alte 

evenimente realizate sub egida 
CME, cuprinzând și sintezele sesi-
unilor de discuții din cadrul FOREN 
2020, ca și articole despre noutăți 
tehnologice de real interes. În sfâr-
șit, trebuie remarcat articolul des-
pre workshop-ul „Îmbunătățirea 
calității învățământului doctoral și 
post-doctoral în inginerie electro-
nică, telecomunicații și tehnologii 
informaționale“, ceea ce dovedește 
participarea organizației noastre în 
problematica pregătirii resurselor 
umane în domenii de vârf. Sper că 
le veți considera interesante și utile.

Lectură plăcută!  

EditorialEditorial

ÎNCĂ UN STUDIU INTERESANT AL CME
Prof. dr. ing. Virgil Mușătescu, consilier al CNR – CME
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*) Preluare după Agence France Press (AFP), 10.11.2020

Politici energeticePolitici energetice

Paris: The coronavirus pandem-
ic may have dealt a blow to ener-
gy demand but growth of renewa-
bles in the electric power sector has 
continued at a record pace, an IEA 
report said Tuesday.

Moreover, wind and solar photo-
voltaic (PV) panels are on course to 
become the top source of electricity 
in a few years, fi rst surpassing natu-
ral gas and then coal.

“In 2025, renewables are set to 
become the largest source of elec-
tricity generation worldwide, ending 
coal’s fi ve decades as the top power 
provider,” said the head of the Inter-
national Energy Agency, Fatih Birol.

“By that time, renewables are 
expected to supply one-third of the 
world’s electricity - and their total 

capacity will be twice the size of the 
entire power capacity of China to-
day,» he added.

The IEA’s annual report on re-
newable energy put new capacity 
of renewable electricity generation 
on track for a record of almost 200 
gigawatts this year despite the 
disruptions caused by the corona-
virus.

The electricity generated by re-
newables will increase by 7 percent 
globally in 2020 despite a 5 percent 
annual drop in global energy de-
mand, the largest since World War 
II, the IEA estimates.

Furthermore, the Paris-based 
agency which advises advanced 
nations on energy policy expects 
growth in renewable power to set 
another record in 2021.

The blistering pace of growth 
is due in part to strong appetite by 
investors. The IEA pointed out that 
shares in publicly-listed renewables 
manufacturers and project develop-
ers have outperformed the overall 

energy sector and most major stock 
market indices.

Subsidies have also played a role 
and the IEA report said policymakers 
need to take steps to maintain the 
momentum as the expiration of incen-
tives could lead to a decline in 2022.

“Renewables are resilient to the 
Covid crisis but not to policy uncer-
tainties,” said Birol.

If incentives are maintained, 
however, the IEA expects growth of 
solar PV and wind could accelerate 
to 25 percent growth in 2022.

“Governments can tackle these 
issues to help bring about a sustain-
able recovery and accelerate clean 
energy transitions,” added Birol.

But renewables outside the 
electricity sector are suff ering from 
the impact of the coronavirus pan-
demic, the IEA found.

 Biofuels have been hit by the 
drop in transport and industrial ac-
tivity as countries have put in place 
restrictions to stem the spread of 
the coronavirus.  

ELECTRIFYING GROWTH OF RENEWABLES 
DESPITE PANDEMIC*

Moreover, wind and solar pho-
tovoltaic (PV) panels are on course 
to become the top source of elec-
tricity in a few years, fi rst surpass-
ing natural gas and then coal.
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LONDON: A slow economic re-
covery from the pandemic threat-
ens to delay a full rebound in world 
energy demand to 2025, the In-
ternational Energy Agency said on 
Tuesday. 

In its central scenario, a vac-
cine and therapeutics could mean 
the global economy rebounds in 
2021 and energy demand recovers 
by 2023, the IEA, which advises 
Western governments on energy 
policy, said in its annual World En-
ergy Outlook.

But under a “delayed recovery 
scenario”, the timeline is pushed 
back two years, it said.

In such a case, the IEA predicts 
“a deeper near-term slump erodes 
the growth potential of the econ-
omy, high unemployment wears 

away human capital, and bankrupt-
cies and structural economic chang-
es mean that some physical assets 
become unproductive as well.”

The Paris-based IEA sees global 
energy demand falling by 5 per cent 
in 2020, CO2 emissions related to 
energy by 7 per cent and energy in-
vestment by 18 per cent.

Demand for oil is set to fall by 8 
per cent and coal use by 7 per cent 
while renewables will see a slight rise.

Overall, the energy watchdog 
said it was too soon to say whether 
the pandemic had acted as a spur 
or a setback to governments and 
the energy industry as they seek to 
make the industry more sustaina-
ble.

IEA chief Fatih Birol told Reuters 
that policy makers were lagging be-

hind: “We are far from reaching our 
climate goals with the existing poli-
cies around the world.”

“The era of global oil demand 
growth will come to an end within 
the next 10 years, but in the ab-
sence in a large shift in government 
policies, I don’t see a clear sign of 
a peak. A global economic rebound 
would soon bring oil demand back 
to pre-crisis levels,” he said in an 
interview.

Uncertainty over future demand 
and the oil price plunge in 2020 
could mean that oil producers are 
unsure how to gauge investment 
decisions leading to a mismatch in 
supply and demand, stoking future 
market volatility, the IEA warned.

In its central scenario, the IEA 
predicts upstream investment picks 
up from the low point in 2020, un-
derpinned by a rise in the oil price 
to $75 a barrel by 2030. However, it 
is not clear whether this investment 
will come in time and, if it does 
come, where it will come from. 

*) Preluare după www.reuters.com 

PANDEMIC COULD DELAY ENERGY DEMAND 
RECOVERY TO 2025: IEA*

Politici energeticePolitici energetice

In its central scenario, a vaccine and therapeutics could mean the 
global economy rebounds in 2021 and energy demand recovers by 
2023, the IEA, which advises Western governments on energy poli-
cy, said in its annual World Energy Outlook.
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If global energy consumption 
were to be cut by 60 per cent by 
2050, 10 billion people could still 
benefi t from decent living condi-
tions, a new study has found.

Scientists at the University of 
Leeds estimated how much energy 
would be required to provide basic 
human needs like food, water, mobili-
ty, shelter and hygiene, to the world’s 
population. They also factored 
in more modern necessities 
like high-quality healthcare, 
education and access to tech-
nology including phones, com-
puters and the internet.

The study found that 
decent standards of living 
could be provided to a grow-
ing global population for less 
than 40 per cent of the en-
ergy used around the world 
today. This means that clean 
energy could easily suffi  ce for 
the expected 10 billion people 
living on our planet by 2050.

“Currently, only 17% of 
global fi nal energy consump-
tion is from non-fossil fuel 
sources. But that is nearly 50% 
of what we estimate is needed 
to provide a decent standard 
of living for all in 2050,” says 
Dr Joel Millward-Hopkins, lead 
author of the study.

 “Overall, our study is consistent 
with the long-standing arguments 
that the technological solutions al-
ready exist to support reducing en-
ergy consumption to a sustainable 
level.”

RADICAL CHANGES 
DON’T MEAN A “RETURN 
TO THE DARK AGES”
It is overconsumption by the 

world’s wealthiest people that 

needs to be reduced, the study con-
cluded, allowing for global and na-
tional inequalities to be fl attened. 
Fighting the idea that “more is bet-
ter”, energy consumption would 
need to be cut by nearly 95 per cent 
in countries with the highest con-
sumption per person.

The study’s authors stress that 
to create this vision, radical chang-

es to all aspects of our lives would 
need to be made - but this did not 
mean a “return to the dark ages”.

“While government offi  cials are 
levelling charges that environmen-
tal activists ‘threaten our way of 
life’ it is worth re-examining what 
that way of life should entail,” ex-
plains co-author, Professor Julia 
Steinberger.

Everyone would still have an 
adequately sized house, access to 
clean hot and cold water, a washing 

machine, fridge-freezer, laptop and 
smartphone.

Their estimates allow for more 
energy to be used by those in very 
hot or very cold countries, in order to 
keep indoor temperatures comforta-
ble. They also allow for more travel for 
those in remote areas. Everyone would 
still have an adequately sized house, 
access to clean hot and cold water, a 

washing machine, fridge-freezer, lap-
top and smartphone.

In their estimates, the team 
also included enough hospitals and 
schools for universal access and 
proposed three times as much pub-
lic transport for those in the wealth-
iest countries.

“It is clearly within our grasp to 
provide a decent life for everyone 
while still protecting our climate 
and ecosystems,” adds Professor 
Steinberger. 

WORLD’S POPULATION COULD EASILY SURVIVE 
ON 60% LESS ENERGY*

*) Preluare după www.euronews.com 

Even if the world’s population grows to 10 billion, protecting the environment 
doesn’t mean a ‘return to the dark ages’. - Copyright  Unsplash

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ



Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ
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The British multinational engi-
neering company is leading a con-
sortium that is designing a low cost 
factory-built nuclear plant

Rolls-Royce and Exelon Gener-
ation have joined forces to pursue 
the potential for the latter com-
pany to operate compact nuclear 
power stations in the UK and in-
ternationally.

Rolls-Royce is 
leading a consortium 
that is designing a low 
cost factory-built nu-
clear power station, 
known as a small mod-
ular reactor (SMR).

Its standardised, 
factory-made compo-
nents and advanced 
manufacturing pro-
cesses are expected 
to push costs down 
and the rapid assem-
bly of modules and 
components inside a 
weatherproof canopy 
on the power station 
site itself avoids costly 
schedule disruptions.

The consortium is 
working with its part-
ners and the UK Gov-
ernment to secure a 
commitment for a fl eet 
of factory-built nuclear 
power stations, each 
providing 440MW of 
electricity, to be operational within 
a decade.

Members consist of companies 
including Assystem, Atkins, BAM 
Nuttall, Jacobs, Laing O’Rourke, Na-
tional Nuclear Laboratory, Nuclear 

Advanced Manufacturing Research 
Centre and TWI.

Exelon Generation will be using 
its operational experience to as-
sist Rolls-Royce in the development 
and deployment of the UKSMR and 
will work closely with the consorti-
um during the pre-operation period.

Exelon Nuclear operates 21 nu-

clear reactors in the US, producing 
more than 158 million MWh of elec-
tricity a year.

Tom Samson, Interim Chief Ex-
ecutive of the UKSMR consortium 
said: “Nuclear power  is central to 

tackling climate change and eco-
nomic recovery but it must be af-
fordable, reliable and investable 
and the way we manufacture and 
assemble our power station brings 
its cost down to be comparable with 
off shore wind. It’s a compelling 
proposition that could draw new 
players into the UK’s power gen-

eration landscape, 
improving choice 
for consumers and 
providing uninter-
rupted low carbon 
energy to homes 
and businesses.

“The opportu-
nity to partner with 
Exelon is a very 
exciting prospect 
for our program, 
complementing our 
existing consortium 
partnerships with 
one of the world’s 
largest nuclear op-
erator adds an im-
portant dimension 
to our growth ambi-
tions, embodies the 
strength of the UK 
and USA alliance 
on nuclear matters 
and off ers our fu-
ture customers the 
ability to achieve 
the highest perfor-
mance standards 

associated with Exelon’s outstand-
ing operational track record.”

The power stations will be built 
by the UKSMR consortium, before 
being handed over to be operated 
by power generation companies. 

*) Preluare după www.energylivenews.com 

ROLLS-ROYCE AND EXELON TEAM UP FOR 
COMPACT NUCLEAR POWER STATIONS*

Rolls Royce SMR (Source: Rolls Royce)

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ
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One of the many victims of Cov-
id-19 has been the drive for global 
energy effi  ciency. Across the world 
demand for energy has fallen, tem-
porarily at least, but as economic 
growth and consumption resume, 
potential effi  ciency gains will have 
been lost. Energy prices have fall-
en, removing one strong incentive 
for using less. Even more impor-
tant is the reduction in investment 
forced on both individuals and 
businesses by reduced income 
and profi ts. In a time of econom-
ic retrenchment the turnover of 
the capital stock – from cars 
and household appliances to the 
systems which provide heat and 
power for offi  ces and factories 
– slows down. According to the 
most recent analysis from the 
International Energy Agency, 
investment across the energy 
sector is expected to fall by 18 
per cent this year. For the time 
being, the only remaining driver 
of energy effi  ciency is regulation 
– a tool critically dependent on the 
attention and priorities of govern-
ments. Until Covid-19 came along, 
progress being made on energy effi  -
ciency was steady if not spectacular.

Across the world the once-close 
correlation of GDP growth and en-
ergy consumption had been broken. 
In France and Japan energy use 
was lower last year than in 2010. 
In Germany demand was lower than 
in 1990. In the UK consumption last 
year was below the level reached 
in 1965 – a fall in per capita terms 
of almost a quarter. All these gains 
came despite decades of positive 
economic growth.

The loss of momentum on effi  -
ciency matters because the potential 
for savings remains enormous and 
using less would be the simplest and 
most eff ective way of reducing emis-
sions. According to the authoritative 

study produced by the Laurence Liv-
ermore National Laboratory, more 
than 65 per cent of the energy pro-
duced in the United States is wasted.

In some sectors the percentage 
losses are even higher. Less than 
30 per cent of the energy used in 
a normal petrol-driven car actually 
serves to move the vehicle along 
the road.

Transmission losses, ineffi  cient 
equipment and the temptation to 
keep computers and similar devic-
es on standby all contribute to the 
problem.

At Cambridge university, the 
Green Challenge team have pro-

duced a detailed paper giving the 
facts on how energy can be used 
more effi  ciently in an educational 
institution which consumes some 
135GW of electricity each year.

From that and many other stud-
ies it is clear that, using only exist-
ing technology, consumption could 
be reduced by at least 20 per cent 
without diffi  culty. The same is true 
around the world.

The coal-fi red power stations, 
which provide most of the electric-
ity used in China and India, are no 
more than 35 per cent effi  cient. With 
80 per cent of overall global energy 
needs still met by fossil-based fuel 
stocks, a 20 per cent call in con-
sumption would reduce emissions 
of greenhouse gases by more than 
fi ve gigatonnes.

Regaining the momentum of 
effi  ciency will require targeted reg-

ulation – setting standards which 
energy providers and consumers 
will be expected to reach within a 
limited period of time. The regula-
tions could be focused on the ar-
eas where the potential gains are 
greatest – such as freight lorries 
and vehicles, computer servers and 
industrial plant.

The costs involved would be 
off set over time by the absolute re-
duction of the amounts of energy 
needed and the amount of new sup-
ply capacity which has to be built. 
The regulation could be backed up 
by fi scal measures including car-
bon pricing. They could also build 

on successful examples of 
setting standards to change 
patterns of consumption. The 
elimination of leaded petrol is 
a prime illustration of what is 
possible.

The open question is 
whether governments have 
the will to develop such pol-
icies at a time when their fo-
cus is inevitably concentrated 
on the implications of a glob-
al pandemic. Because energy 
is plentiful the challenge has 
slipped down the agenda of 
public policy. Climate change 

has arguably been shifted into the 
category of a long-term issue – to 
be dealt with by 2050 or later – and 
therefore not a matter of urgency 
for some politicians who measure 
time in news cycles.

 The one positive note is that 
delivering energy effi  ciency is a la-
bour-intensive activity. That is true 
both in developed economies and 
the emerging markets of Asia.

Altering existing supply sys-
tems, updating equipment and ret-
rofi tting buildings all require tech-
nical skills distributed throughout 
each individual economy.

Once coronavirus is defeated 
or contained, the priority of public 
policy will be to restore economic 
health and to encourage the crea-
tion of new jobs. Energy effi  cien-
cy, because of its multiple benefi ts, 
would be a great place to start. 

PANDEMIC SHOCK TO ENERGY USE RISKS 
UNDERMINING EFFICIENCY GAINS*

*) Preluare după www.ft.com. 

Using only existing technol-
ogy, consumption could be re-
duced by at least 20% without 
diffi  culty.

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ
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World Energy Week LIVE a rezo-
nat și a amplifi cat în continuare vizi-
unea Consiliului Mondial al Energiei 
(CME) de a „umaniza energia“. S-a 
recunoscut la scară largă că trebu-
ie să aducem vocea consumatorului 
în domeniul energie și să lucrăm la 
„cum“ să înțelegem mai bine par-
tea cererii din ecuație. Au fost auzi-
te o mulțime de voci noi, în special 
despre nevoile energetice ale mili-
arde de oameni 
care încă nu au 
acces adecvat 
la energia mo-
dernă și despre 
oportunitățile de 
a implica clienții 
și comunitățile, 
alături de com-
panii și țări, în 
gestionarea pro-
cesului complex 
de tranziție a 
energiei la sca-
ră largă. Au fost 
discutii despre 
modul în care si-
tuația de criză reformulează agenda 
provocărilor conectate cu care se 
confruntă societățile energetice co-
nectate – imperativul de a uni punc-
tele între mai multă energie și mai 
puțin dioxid de carbon într-un con-
text nou de accesibilitate și justiție 
socială. Toate acestea sunt conside-
rații fundamentale pe măsură ce ne 
orientăm asupra modului în care să 
umanizăm energia și să intensifi căm 
„modul în care“ conducem impactul 
prin soluții bazate pe cerere.

În cadrul evenimentului Consi-
liului Mondial al Energiei din luna 
octombrie a acestui an, a avut loc 
Summitul liderilor mondiali din 
domeniul energiei din 2020 care 
a strâns laolaltă președinți și direc-
tori generali, precum și comuni-
tatea ministerială din cadrul CME, 
pentru un dialog privat orientat 
spre soluții cu privire la planurile 
de recuperare și implicațiile pentru 
tranziția energetică.

Au fost creionate PERSPEC-
TIVELE SUMMITULUI LIDERI-
LOR MONDIALI DIN DOMENIUL 
ENERGIEI, dintre care se remarcă 
motto-ul: Ieșim din criză mai pu-
ternici și mai rapid împreună.

La acest Summit digital au fost 
prezenti 60 de lideri din domeniul 
energie, inclusiv miniștri și CEO din 
38 de țări care au avut scop de a în-
țelege viitorul prin interacțiunea ac-

torilor și pentru a explora implicațiile 
asupra vitezei și direcției tranziției 
energetice. Din partea României a 
participat dl Niculae HAVRILEȚ, se-
cretar de stat în Ministerul Economi-
ei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Participanții au luat decizii cu 
privire la planurile de redresare, 
asumându-și unul din cele patru ro-
luri – afaceri, guvern, soci-
etate civilă sau investitor.

A fost remarcat faptul că 
pandemia Covid-19 continuă 
să aibă un impact dramatic 
asupra societății și a aface-
rilor.

Scenariile Consiliului 
Mondial al Energiei pri-
vind criza Covid: – Pauză, 
Derulare înapoi, Derula-
re rapidă și Reînregistrare – au 
constituit cadrul discuțiilor cu privi-
re la modul în care lumea ar putea 
ieși din criză. Rezultatele simulării 
live a jocului de rol au fost com-

parate cu semnalele în timp real 
primite de la World Energy Tran-
sition Radar (Radarul Mondial de 
Tranziție Energetică).

Perspective-cheie 
din cadrul Summit-ului
Nivelurile de ambiție și cola-

borare umană vor contura recu-
perarea după criză și, la rândul 
lor, vor determina ritmul și di-

recția tranziției energetice glo-
bale

În timpul discuției, majoritatea 
participanților au fost de acord că, 
deși există compromisuri între am-
biție și colaborare, avem nevoie 
mai mult de ambele – un nivel 
ridicat de ambiție și un nivel ri-
dicat de colaborare – pentru a 

ieși din criză și 
pentru a accele-
ra în mod efi cient 
tranziția energiei 
către o energie 
curată, accesibi-
lă, fi abilă și echi-
tabilă (CARE).

Amploarea 
și complexita-
tea colaborării 

dintre jucătorii critici din dome-
niul energie se schimbă

Deși colaborarea a fost întot-
deauna apreciată, ea se schimbă. 
Există o mai mare recunoaștere a 

WORLD ENERGY WEEK LIVE – SUMMITUL LIDERILOR 
DIN ENERGIE, 7 – 9 OCTOMBRIE 2020. 
SINTEZA EVENIMENTULUI*

Din activitatea CMEDin activitatea CME
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necesității de a convoca și de a im-
plica nu doar producătorii de teh-
nologie, ci și consumatorii – ora-
șe, cetățeni și 
comunități lo-
cale în proce-
sul de trans-
formare. Este 
necesar un 
nou model 
de inovare a 
ecosisteme-
lor energe-
tice, inclusiv 
inovația tehnologică, politică și fi nan-
ciară, precum și schimbările compor-
tamentale.

Trebuie să reducem decala-
jul dintre ceea ce aspirăm pen-

tru viitorul nostru și deciziile pe 
care le luăm astăzi pentru a-l 
atinge.

Simularea live a jocului 
de rol a creat un spațiu sigur 
pentru a reflecta asupra nive-
lurilor de ambiție 
și cooperare din-
tre participanți. 
Comparația re-
zultatelor simulă-
rii cu semnalele în 
timp real detecta-
te de World Ener-

gy Transition Radar 
(Radarul Mondial de 
Tranziție Energetică) 
a scos la iveală un decalaj mare 
între aspirațiile individuale și re-

zultatele colective și a declanșat 
discuții cu privire la necesitatea 
curajului de conducere. A apărut 
un nou imperativ de inovație co-
laborativă, concentrându-se pe 
soluții bazate pe cerere.

„Impactul crizei 
asupra energiei a fost 
sever și extrem de ine-
gal. Recuperarea nu va 
fi ușoară, dar sunt po-
sibile rezultate trans-
formatoare. Decalajul 
dintre inovație și pro-
gres implică umaniza-
rea energiei“, a spus 
dr. Angela Wilkinson, 

secretar general și CEO al Consi-
liului Mondial al Energiei.  

These days, our greatest enemy 
is ignorance. Ignorance about what 
is happening to our society, to other 
countries, to the world. This was my 
motivation for participating in the 
development of the World Energy 
Transition Radar – because I believe 
this tool can help all of us.

Information is key to fi ghting 
uncertainty. This is what the World 
Energy Transition Radar accomplish-
es – it aggregates information from 
all around the world and helps us to 
see the direction in which the world 

is moving. It allows us to see when 
a critical mass of signals points to 
a particular scenario or scenarios, 
and we can better understand what 
might happen in the future and for 
what energy leaders need to pre-
pare. Thus it helps us make bal-
anced, informed decisions.

The Radar currently indicates 
that we’re likely to see a Fast-For-
ward scenario – one in which coun-
tries and companies use this crisis 
as an opportunity for collaboration 
and transfor-
mation. Un-
for tunate ly, 
there are also 
an increas-
ing number 
of indicators 
that a “Re-
wind” scenar-
io may occur, 
in which we 
return to a 
pre-pandemic 
agenda. How-
ever, the sit-
uation is still 
deve lop ing , 
and I believe 

there is reason to remain hopeful 
of a positive outcome including a 
green recovery.

The ability to scan and under-
stand signals of change can make it 
easier to navigate the energy tran-
sition. With the World Energy Tran-
sition Radar we can make sense 
of the seemingly scattered signals 
emerging from many countries and 
see that energy transition is not 
something that might happen in the 
future – it’s happening now. 

WORLD ENERGY TRANSITION RADAR: 
UNDERSTANDING SIGNALS OF RECOVERY*
Zlata Sergeeva, Future Energy Leader (FEL-100); Leading Specialist, 
Business Strategy Department, Novatek

*) Preluare din www.worldenergy.org

Editor’s note: The World En-
ergy Council is scanning signals 
of recovery from around the 
world to see through the current 
fog of uncertainty, enhance a 
strategic conversation on diff er-
ent energy futures and enable 
orderly global energy transition 
as the world emerges from crisis. 
We enlisted members of our Fu-
ture Energy Leaders community 
to detect and share signals to aid 
in the development of our World 
Energy Transition Radar. These 
are their stories.
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You report on the pledge of Joe 
Biden, the US president-elect, to 
decarbonise the US electricity sec-
tor by 2035 and the possibility the 
UK may follow suit (“PM urged to 
match Biden’s clean energy goals”, 
Report, November 30). Achieving 
net zero for electricity markets in 
developed countries is feasible from 
a technical point of view, though, as 
the article notes, companies “have 
yet to release analysis on the costs 
of such a rapid decarbonisation”. 

Achieving net zero electricity 
worldwide is a completely diff erent 

story. The four drivers of the global 
energy transition — decarbonisa-
tion, digitisation, decentralisation 
and, more recently, demand dis-
ruption — are now accompanied 
by a fi fth critical but less visible 
“D”, diversity. Only 20 per cent of 
the world runs on electric power. 
Some 800m people lack any access 
to electricity and billions more need 
more reliable and aff ordable energy 
for their livelihoods. 

The transition is unfolding along 
regionally diverse technology path-
ways, but too often is portrayed as 

a one-size-fi ts-all oversimplifi cation. 
The so called “race to zero”, while im-
portant, is not the full story. Even in 
an era of cheaper electricity produc-
tion, managing the full costs incurred 
by all elements of society must infl u-
ence the speed of transition.

Angela Wilkinson
Secretary-General and CEO
World Energy Council
London, UK

Originally published in the Finan-
cial Times on 3 December, 2020.

LETTER: RUSH TO ACHIEVE NET ZERO 
IS NOT A ONE-SIZE-FITS-ALL RACE*

*) Preluare din www.worldenergy.org





MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVIII, Nr. 213, noiembrie – decembrie 2020 21

Preambul 

În data de 19 iulie 2019, Uni-
versitatea POLITEHNICA din 
București (UPB), în calitate de 
Benefi ciar și Asociația Comitetul 
Național Român al Consiliului 
Mondial al Energiei (CNR – CME), 
în calitate de Partener, au început 
derularea Proiectului „Dezvol-
tarea competențelor de antre-
prenporiat ale doctoranzilor și 
postdoctoranzilor – cheie a suc-
cesului în carieră (A-Succes)“.

Obiectivul general al proiec-
tului îl reprezintă facilitarea tranzi-
ției de la educație la muncă a unui 
număr de 70 de doctoranzi și 30 de 
postoctoranzi în domeniile de cerce-
tare inginerie energetică, inginerie 
electrică, inginerie electronică, te-
lecomunicații și tehnologii informa-
ționale, calculatoare și tehnologia 
informației, ingineria sistemelor, 
prin participarea acestora la pro-
grame de formare antreprenorială, 
module de cursuri complementare, 
orientare și consiliere profesională, 
precum și la activități de învățare la 
un potențial loc de muncă/cecetare/
inovare, dezvoltate în parteneriat 
cu agenți economici și actori din do-
meniul CDI, cu accent pe sectoarele 
economice cu potențial competitiv 
identifi cate conform SNC și dome-
niile de specializare inteligentă con-
form SNCDI (Strategia Națională de 
Cercetare, Dezvoltare și Inovare), 
în sprijinul consolidării și creșterii 
calității sistemelor de educație și 
formare profesională. Proiectul este 
cofi nanțat din Fondul Social Euro-
pean prin Programul Operațional 
Capital Uman.

Scopul proiectului este îmbună-
tățirea progamelor de pregătire doc-
torală din anii următori, cu compo-
nentă de cunoștințe antreprenoriale.

Grupul Țintă din cadrul pro-
iectului este format din cei 70 de 

studenți doctoranzi cu frecvență, 
înmatriculați în ultimii doi ani ai pro-
gamului de studii doctorale șidin cei 
30 de cercetători postdoctorat care 
au obținut titlul științifi c de doctor, 
cu cel mult cinci ani înainte de ad-
miterea în programul postdoctoral.

În calitate de Partener la Pro-
iectul A-Succes, CNR – CME parti-
cipă la activitățile aferente dezvol-
tării abilităților antreprenoriale ale 
doctoranzilor și postoctroranzilor 
în domeniile vizate, inclusiv la im-
plementarea stagiilor de practică a 
membrilor Grupului Țintă.

*
*  *

Workshop-ul „Îmbunătățirea 
calității învățământului docto-
ral și postdoctoral în Inginerie 
electronică, telecomunicații și 
tehnologii informaționale – IE-
TTI“ a fost organizat de Universi-
tatea POLITEHNICA din București, 
în parteneriat cu CNR – CME, în 
cadrul proiectului „Dezvoltarea 
competențelor de antreprenori-
at ale doctoranzilor și postdoc-
toranzilor – cheie a succesului 
în carieră (A-Succes)“.

Evenimentul a avut loc în ziua 
de 17 septembrie 2020 și a fost 
al patrulea workshop din seria celor 
patru evenimente similare, care se 
s-au desfășurat în anul 2020. Work-
shop-ul a fost organizat online, pe 
platforma Micro Soft Teams a UPB. 

Cei 83 de participanți la eveni-
ment au reunit reprezentanți ai me-
diului academic din UPB (studenți, 
doctoranzi, cercetători postdocto-
rat, cadre didactice, conducători 
ai unor Școli Doctorale) și din alte 
instituții de învățământ superior, 
reprezentanți de marcă ai factori-
lor de decizie din cadrul companiilor 
Orange România, Renault Technolo-
gie Romania, Infi neon, IMT București, 
On Semiconductors, CEIA Consult In-
ternational, CEO Space Tech, CETTI, 

precum și reprezentanți ai mediului 
economic public și privat.

Alocuțiunile din sesiunea de 
deschidere a workshop-ului au fost 
susținute de domnii profesori Horia 
Iovu (manager proiect-UPB), Cris-
tian Negrescu (prorector UPB), 
Ștefan Gheorghe (coordonator 
partener – CNR – CME), Mihnea 
Udrea (decan ETTI).

Vorbitorii au fost reprezentanți 
de marcă ai unor prestigioase com-
panii din domeniul inginerie elec-
tronică, telecomunicații și tehnolo-
gii informaționale: dl Cristian Pa-
țachia (Orange România), Tudor 
Petrescu (Renault Technologie Ro-
mania), Traian Vișan (Infi neon), 
Adrian Dinescu (IMT București), 
Adrian Mocanu (On Semiconduc-
tors), George Suciu (BEIA Consult 
International), Mihai Datcu (CEO 
SpaceTech), Paul Svasta (CETTI).

Evenimentul a fost structurat în 
două părți. Prima parte a fost de-
dicată prezentării portofoliului de 
activități ale celor opt companii, 
iar cea de a doua parte a fost de-
dicată celor două Ateliere de Lucru, 
unul organizat pentru Grupul Țin-
tă, format din doctoranzi și post-
doctoranzi și cel de-al doilea pen-
tru Companii. Atelierele de lucru 
s-au desfășurat pe baza analizei 
răspunsurilor a două chestionare, 
transmise anterior pentru fi eca-
re Atelier de Lucru în parte, și au 
fost moderate de către prof. dr. ing. 
Paul Șchiopu și prof.dr.ing Cornel 
Andronache (Atelierul de Lucru 1 
– Grup Țintă) și de către prof. dr. 
ing. Gheorghe Brezeanu și prof.
dr. ing. Teodor Petrescu (Atelie-
rul de Lucru 2 – Companii).

Ideile avansate și modul pro-
activ în care s-a desfășurat works-
hop-ul au adus o contribuție majoră 
în atingerea obiectivului evenimen-
tului, acela de a crea un cadru fl u-
ent de informare și comunicare între 

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME

WORKSHOP-UL „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII 
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DOCTORAL ȘI POSTDOCTORAL 
ÎN INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII 
ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE – IETTI“,
17 SEPTEMBRIE 2020. SINTEZA EVENIMENTULUI
Prof. Elena Ratcu, consilier al CNR – CME
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membrii Grupului Țintă din cadrul 
proiectului A-Succes și potenția-
lii angajatori din mediul public și 
privat, în vederea unei corelări cât 
mai efi ciente a competențelor și a 
cunoștințelor/aptitudinilor tehnice 
dobândite de către absolvenți, cu 
cerințele pieței muncii, din domeniul 
energeticii.

Concluziile rezultate din prezen-
tările celor cinci companii și din dis-
cuțiile care au avut loc în cadrul ce-
lor două ateliere de lucru, destinate 
Grupului Țintă și Companiilor, au 
subliniat aspecte importante care ar 
trebui luate în considerare la activi-
tățile ulterioare.

Reprezentanții Atelierului 1 
– Grupul Țintă – au evidențiat 
următoarele aspecte: 

 ● Se dorește ca disciplinele re-
feritoare la antreprenoriat sa fi  pre-
date de către profesori cu experi-
ența practică in domeniu (nu cadre 
didactice), care sa-i instruiască la 
obiect.

 ● Firma la care este repartizat 
doctorandul sau postdoctorandul 
pentru activitatea de practică tre-
buie sa fi e potrivită cu activitatea 
de cercetare din cadrul studiilor re-
spective.

 ● Cursanții doresc cursuri care 
să-i învețe cum se face un proiect de 
cercetare și un Brevet de Invenție.

 ● Se apreciază că încărcarea 
studenților (mai ales a celor care lu-
crează) este prea mare.

 ● Condițiile proiectului trebuie 
sa fi e prezentate la începutul pro-
iectului și să rămână neschimbate 
până la fi nal.

 ● Studenții doresc sa fi e infor-
mați despre rezultatele fi nale ale 
proiectului si despre realizările indi-
viduale ale fi ecăruia dintre ei (trans-
parență în evaluare).

Reprezentanții Atelierului 2 
– Companii au subliniat 
următoarele:

 ● Se propune realizarea unui 
program de practică în cadrul pre-
gătirii doctoranzilor (eventual cu 
prelungirea stagiului de doctorat cu 
durata practicii – de ordinul a unui 
semestru).

 ● Este necesară o mai bună co-
relare între activitatea de cercetare 

din facultate și activitățile compa-
niilor.

 ● Este utilă implicarea compani-
ilor în stabilirea temelor de cerceta-
re în cadrul studiilor de doctorat și 
postdoctorat, astfel încât caracterul 
aplicativ al doctoratului să devină 
mai pregnant. În acest scop oferta 
științifi că a conducătorilor de docto-
rat ar trebui să rezulte și prin co-
municarea cu companiile care ma-
nifestă deschidere atât din punct de 
vedere al transferului tehnologic cât 
și prin acces la infrastructură.

 ● Pentru obținerea unor rezulta-
te de bună calitate doctoratului doc-
toranzii trebuie să nu fi e angajați 
în cadrul unor companii, sau, dacă 
totuși lucrează, ar trebui ca temele 
de cecetare din cadrul doctoratului 
să fi e strâns legate da activitatea 
la locul de muncă, iar companii-
le să-i sprijine în realizare studiilor 
doctorale. Pentru aplicabilitatea re-
zultatelor provenite din proiecte de 
cercetare in zona comerciala este 
necesara facilitarea transferului teh-
nologic. Aici ajuta foarte mult înțe-
legerea mediului de business unde 
soluția provenita din cercetare tre-
buie sa ajungă sa fi e implementa-
ta. Este ideal ca doctorandul sa fi e 
parte activă, chiar și pe o perioadă 
limitată, din echipa care dezvoltă 
produsul bazat pe cercetarea efec-
tuată de el.

 ● Unele companii consideră uti-
lă implicarea doctoranzilor în echi-
pa din fi rmă care lucrează activ în 
proiecte de cercetare – dezvoltare 
– inovare cu colaborări externe pe 
proiecte fi nanțate prin cadrul H2020 
sau fi nanțări proprii. Se poate rea-
liza colaborarea cu startupuri, uni-
versități și companii de tehnologie 
de prestigiu. De asemenea ei sunt 
implicați și în programe de antre-
prenoriat pentru dezvoltarea unei 
componente de business care să îi 
ajute sa ducă în zona comerciala va-
loarea unui proiect de cercetare. 

 ● Programele de pregătire ale 
doctoranzilor ar trebui orientate 
atât către noi tehnologii operațio-
nale (OT) – suport metodologic în 
elaborarea soluției cât și către teh-
nologii informaționale (IT) avansate 
– pentru suport de implementare. 
Se consideră că doar zona de IoT 
dedicata platformelor și soluțiilor 

industriale trebuie studiată în for-
ma OT-IT cu accent pe securitatea 
cibernetica a trafi cului de tip indus-
trial IoT in infrastructuri critice.

 ● În privința noilor tehnolo-
gii specifi ce domeniului, care ar 
trebui abordate în cadrul temelor 
de cercetare doctorală, plecând de 
la arhitecturile de implementare ale 
tehnologiilor 5G si IoT, se pot extra-
pola: Private Mobile Radio Network, 
Mobile Edge Compute, efi cienta uti-
lizării unikernel și a containerelor în 
arhitecturi de cloud inclusiv în zona 
de MEC, arhitecturi de tip V2X, asi-
gurarea securității trafi cului de tip 
V2X în infrastructuri de tip 5G.

 ● În privința ponderii nivele-
lor de califi care – licență, maste-
rat, doctorat – din care companiile 
recrutează studenți pentru progra-
me de internship și/sau stagii de 
practică, se fac recrutări încă din ul-
timul an de facultate cu observația 
ca studenții sunt susținuți să fi nali-
zeze studiile si apoi sa se înroleze la 
studii de masterat. Califi carea stu-
denților este în general mulțumitoa-
re cu observația că o serie de teh-
nologii ar trebui să fi e integrate in 
curricula de predare. Aici recoman-
darea este de a apela la colaborări 
cu mediul privat și un exemplu în 
această direcție este Orange Educa-
tional Program prin care experți din 
echipele de inginerie si IT Orange și 
parteneri vin și predau atât chesti-
uni de teorie cât și practice.

 ● Finanțarea doctoranzilor ar 
trebui ameliorată pentru a nu mai 
fi  tentați să se angajeze în timpul 
stagiului.

 ● Ar fi  utilă constituirea unor 
echipe mixte, care, sub coordonarea 
unui doctorand să includă atât mas-
teranzi care să realizeze lucrarea de 
disertație, cât și studenți care să lu-
creze la proiectul de diplomă, pen-
tru a realiza teme de cercetare lega-
te de teza de doctorat în corelație cu 
activitățile companie unde lucrează 
sau fac practica.

 Aceste concluzii urmează să fi e 
diseminate tuturor factorilor intere-
sați și vor fi  extrem de utile pentru 
activitatea ulterioară defășurată în 
cadrul Proiectului A-Succes și pentru 
o mai bună colaborare între instituți-
ile de învățământ superior și compa-
niile din mediul public/privat.  

Din activitatea CMEDin activitatea CME



     MET Romania   Energy SA,   with   over 
10 years of experience in the local market, 
has become  one of   the most   important 
private suppliers of electricity and natural 
gas in the country.
     MET Romania, with  a   growing market 
share, is placed in the TOP  3 suppliers on
 the  competitive  energy  market, with the 
nearly 10 percent it owns.  
     MET Romania     delivers     energy     to   
approximately  1000  customers,    serving 
about    5.000    consumption    places 
throughout the country. 

     MET Romania,  with  a  share of   almost 5%,
ranks  7th  on  the   wholesale   market  of  gas 
suppliers,  other than  the   producers.
     The MET Group is present in the markets of 
15   European   countries,    with    over   1.700 
employees    in    Austria,    Bulgaria,    Croatia, 
Hungary,   Italy,   Lithuania,   Romania,  Russia, 
Serbia, Slovakia, Spain,  Switzerland,   Ukraine
and the United Kingdom.    
     The mission of  MET   Group is to become a 
leader in the field, by implementing innovation 
on the traditional European energy market.

www.MET.com
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Anul 2020 este unul de referin-
ță pentru politica Uniunii Europene 
în domeniul energiei și schimbărilor 
climatice: acum expiră țintele afe-
rente Strategiei Europa 2020 cu pri-
vire la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră (GES), efi ciența 
energetică și utilizarea energiei din 
surse regenerabile și se va face tre-
cerea către țintele considerabil mai 
ambițioase pentru 2030. UE este în 
grafi c să atingă obiectivele 2020, 
dar simpla continuare a nivelului de 
efort de până acum nu va fi  sufi ci-
entă și pentru 2030, existând riscul 
real ca uniunea să eșueze în ambiția 
sa de a deveni un lider mondial în 
combaterea schimbărilor climatice.

Răspunsul Comisiei Europene 
la această provocare a fost Green 
Deal, lansată la fi nele anului tre-
cut, fi ind de departe cea mai am-
bițioasă propunere 
în domeniu a exe-
cutivului european. 
Sunt anunțate deja 
schimbări impor-
tante, în special cu 
privire la nivelul de 
emisii GES: pentru 
anul 2030 este pro-
pusă o majorare a 
nivelului de ambiție 
de la 40% la 55%, 
iar, pentru 2050, 
obiectivul este de a 
atinge neutralitatea 
climatică prin emi-
sii „net zero“, în-
semnând ca toate emisiile degajate 
să fi e absorbite fi e pe căi naturale 
(de exemplu, prin fotosinteză), fi e 
cu ajutorul tehnologiilor de stocare 
a carbonului. Grafi cul alăturat pre-
zintă evoluția emisiilor GES și noile 
ținte Green Deal.

Un lucru este însă sigur: prin 
Green Deal, Comisia dorește să 
transmită clar mesajul că dezvolta-
rea economică și socială a UE vor fi  
centrate pe combaterea schimbări-
lor climatice și că acest obiectiv va 

defi ni politica sa internă și externă. 
Se urmărește tranziția către „ener-
gia curată“, prin promovarea ener-
giei din surse regenerabile și de-
carbonarea sistemelor energetice. 
Bineînțeles, o astfel de abordare va 
presupune eforturi mari pentru sta-
tele membre, în special pentru țări 
precum România, cu un grad ridicat 
de utilizare a combustibililor fosili. 
Nevoile investiționale vor fi  imense: 
în ianuarie, Comisia a prezentat un 
plan de investiții aferent Green Deal 
prin care se dorește mobilizarea a 1 
trilion de euro din sectorul public și 
privat în următorii zece ani.

Cum se pot realiza aceste am-
biții? Pentru ca aceste eforturi să 
fi e coordonate la nivelul UE, statele 
membre au obligația de a elabora 
Strategia pe Termen Lung, care să 
acopere perioada până în 2050. Un 

element important al acestor stra-
tegii ar putea fi  utilizarea la scară 
largă a hidrogenului, în special în 
producerea energiei electrice și în 
sectorul transporturilor, deoarece 
acest gaz nu generează emisii GES 
directe. Deși costurile unor ast-
fel de tehnologii sunt încă ridica-
te, potrivit studiului „The Future of 
Hydrogen“, efectuat de Internatio-
nal Energy Agency, acestea ar pu-
tea să scadă cu 30% până în 2030. 
Însă, cel puțin în România, va fi  

nevoie de sprijin pentru activitatea 
de cercetare și inovare și de inten-
sifi carea acțiunilor din acest dome-
niu pentru a determina potențialul 
acestor tehnologii și modul optim 
de implementare. 

Electrifi carea în sectorul trans-
porturilor va fi  de asemenea ne-
cesară pentru reducerea emisiilor, 
pe măsură ce vehiculele electrice 
devin accesibile. În România s-au 
făcut deja pași importanți în acest 
sens, Comisia aprobând la începu-
tul anului 2020 un ajutor de stat în 
valoare de 53 de milioane de euro 
pentru dezvoltarea unei rețele de 
stații de reîncărcare pentru mașini-
le electrice. 

Foarte important pentru România 
va fi  și impactul socio-economic al 
tranziției energetice. Comisia promi-
te că „nimeni nu va fi  lăsat în urmă“ 

și propune un 
„Mecanism pen-
tru Tranziția Jus-
tă”, în cadrul că-
ruia țării noastre 
îi vor fi  alocate 
aproximativ 750 
de milioane de 
euro pentru re-
conversia zone-
lor dependente 
de carbon. Va 
fi  necesară ela-
borarea unor 
planuri pentru 
regiunile vizate, 
deoarece sim-

pla reconversie profesională nu va fi  
sufi cientă pentru a asigura absorbția 
fondurilor. Va fi  nevoie de crearea a 
noi locuri de muncă, de încurajarea 
antreprenoriatului și de dezvoltarea 
infrastructurii. 

În următorii 50 de ani, sectorul 
energetic va fi  marcat de schimbări 
majore, iar deciziile din perioada 
următoare la nivel european vor 
determina dacă anul 2020 va fi  în-
ceputul unei povești de succes sau 
dacă UE nu va livra ce a promis. 

Din activitatea membrilor CNR – CMEDin activitatea membrilor CNR – CME

SECTORUL ENERGETIC LA ORIZONTUL ANULUI 2050
Autori: Sorin Elisei – Director Consultanță, Răzvan Nicolescu – Partener Consultanță, 
Deloitte România

Sursă: analiză Deloitte, Eurostat
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În cadrul secțiunii DS1 ENERGY 
POLICIES IN THE TRANSITION PE-
RIOD. POWER SUPPLY SECURITY – 
Politici Energetice în Perioada 
de tranziție. Securitatea alimen-
tării cu energie electrică au fost 
prezentate un număr de 11 lucrări 
cu tematică și conținut diferit dată 
fi ind aria largă de acoperire a titlului 
secțiunii.

Funcție de conținutul lor lucră-
rile pot fi  grupate pe următoarele 
categorii principale:

Lucrări cu caracter de planifi ca-
re strategică a dezvoltării sisteme-
lor energetice în condițiile 
cerute de tranziția la un 
mod de asigurare a ne-
cesarului de energie cât 
mai favorabil reducerii 
impactului asupra mediu-
lui înconjurător și asupra 
schimbărilor climatice. În 
această grupă se pot în-
cadra lucrările:

● 1.1. SMART STRA-
TEGIES FOR THE TRAN-
SITION IN COAL INTEN-
SIVE REGIONS. CASE 
STUDY: JIU VALLEY MI-
CRO-REGION – STEPS 
FORWARD UNDER TRA-
CER EUROPEAN PROJECT-Strate-
gii  inteligente pentru tranziție 
în regiunile bazate pe cărbune. 
Studiu de caz: microregiunea 
Valea Jiului-pași înainte în Pro-
iectul european Tracer. Autori: 
Dobrin Marian Irimie Sabina Dunca 
Emilia Chițescu Ion Eduard Lepăda-
tu Bianca Dima Cristina ISPE PRO-
IECTARE ȘI CONSULTANȚĂ S.A.;

● 1.2 ELECTRICITY REVIVAL 
FROM DARK TO BRIGHT – Renaș-
terea elctricității de la întuneric 
la lumină. Autor: Diaconu Ciprian, 
CNTEE Transelectrica S.A.; 

● 1.4.RENEWABLE SOURCES 
COMPETITIVENESS TO COVER RE-
PUBLIC OF MOLDOVA ELECTRICITY 
DEMAND – Competitivitatea re-
surselor regenerabile pentru 
acoperirea cererii de energie în 
Republica Moldova. Autori: Co-
mendant Ion Prepeliță, Iulia Turcu-

man Lilia, Institute of Power Engi-
neering (R. Moldova).

A doua grupă sunt lucrări cu ca-
racter de cercetare aplicată privind 
promovarea valorifi cării resurselor 
energetice regenerabile din care 
apreciem că fac parte lucrările:

● 1.8 MODELING OF DISTRIBU-
TED GENERATION – Modelarea sis-
temelor de producere distribuită. 
Autori: Dumitru Cernușcă, Radu Du-
mitru Pentiuc, Eugen Hopulele, Ște-
fan cel Mare University of Suceava;

● 1.9 DESIGN OF A RENEWA-
BLE ENERGY SUPPLY SYSTEM FOR 

A STUDENT DORMITORY – Proiec-
tarea unui sistem de energie re-
generabilă pentru un cămin stu-
dențesc. Cernușcă Dumitru, Pen-
tiuc Radu Dumitru, Rata Brindusa 
Mihaela, Ștefan cel Mare University 
of Suceava; 

● 1.10. IT›S TIME FOR OFFS-
HORE WIND AND OFFSHORE HVDC 
AT THE BLACK SEA Iulian Oleș PO-
LITEHNICA – Este timpul pentru 
sisteme eoliene amplasate în 
largul mării și sisteme de înal-
tă tensiune de curent altenativ 
AC și de curent continuu DC în 
Marea Neagră. Autor Iulian Oleș, 
Politehnica University of Bucharest.

Cea de a treia grupă de lucrări 
cu prinde cercetări pentru moderni-
zarea piețelor de electricitate și dez-
voltarea instrumentelor de operare 
a piețelor interconectate la nivel eu-
ropean și cuprinde lucrările:

● 1.5. ELECTRICITY PRICE FO-
RECAST USING MACHINE LEAR-
NING Model de prognoză a pre-
țurilor la energie electrică bazat 
pe machine learning. Petrică Ră-
dan, Florin-Emilian Ciaușiu, Bog-
dan-Ștefan Achim, Andrei Stan, Ma-
rius-Eugen Tiboacă, Tractebel Engi-
neering S.A. 

● 1.11. BEHAVIOR OF LONG SE-
RIES OF MEASUREMENT DATA. FO-
RECASTS INCLUDING POSSIBILITIES 
Comportamentul seriilor lungi de 
date de măsurare. Prognoze care 
includ posibilități. Autor: Dan Lo-

ghin, CNTEE 
Transelectrica 
SA;

A patra 
grupă de lu-
crări se referă 
la proiecta-
rea de siste-
me distribuite 
de producere 
a energiei ca 
oportunitate 
de creștere 
a securității 
în alimenta-
rea cu ener-
gie electrică, 

aplicarea considerentelor de mediu 
în proiectarea sistemelor energeti-
ce, și la metode de îmbunătățire a 
exploatări și mentenanței rețelelor 
electrice de transport și cuprinde 
lucrările:

● 1.7. DISTRIBUTED GENERA-
TION – OPORTUNITY TO INCREASE 
ENERGY SECURITY – Producerea 
distribuită – oportunitate pen-
tru creșterea securității în ali-
mentare. Autori: Mihai Tirsu, Dmi-
trii Zaitev, Irina Golub, Institute of 
Power Engineering (R. Moldova); 

● 1.6. ABOUT “HIDDEN” CO2 
EMISSIONS – Despre emisiile 
„ascunse“ de CO2 . Autor : Țuțuia-
nu Ovidiu, CNR – CME; 

● 1.3. TECHNICAL POLICY RE-
GARDING THE ACTIVE HEALTH 
CENTER OF CNTEE TRANSELEC-
TRICA SA – Politica tehnică pri-
vind centrul de sănătate active 

FOREN 2020 onlineFOREN 2020 online

„DISCUSSION SESSION 1, 9.09.2020, 
FOREN 2020 ONLINE“. SINTEZA EVENIMENTULUI
Ing. Gheorghe Indre, consilier al CNR – CME 
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al CNTEE TRANSELECTRICA  SA 
Ștefan-Bogdan Leu, Cătălin Lișman, 
Oana Lebedev, CNTEE Transelectri-
ca S.A. 

O altă perspectivă asupra DS1 
se referă la autorii care au prezentat 
lucrări și putem evidenția următoa-
rele aspecte:

● Participarea cu lucrări a colegi-
lor din Republica Moldova a reliefat 
caracterul regional al evenimentului 
FOREN 2020, lucrările 1.4. și 1.7.

● Autorii reprezintă instituții di-
ferite cum sunt: institute de studii 
și cercetări (lucrările1.4, 1.5 și 1.7), 
universități membre ale CNR – CME 
( lucrările 1.1, 1.8, 1.9,1.10), com-
panii membre ale CNR – CME (lu-
crările 1.2, 1.3, 1.11) și o lucrare 
din partea CNR –CME ca asociație 
profesională.

Important de subliniat este și 
modalitatea de fi nanțare și baza 
contractuală pe care au fost întoc-
mite lucrările din cadrul secțiunii 
observând următoarele aspecte:

● Lucrarea 1.1 face parte din 
Proiectul Tracer, destinat studierii 
problematicii zonelor dependente de 
cărbune, a căror evoluție este puter-
nic afectată de tranziția energetică 
spre decarbonizare, spre umaniza-
rea industriei energetice prin redu-
cerea impactului ei asupra mediului 
înconjurător. Proiectul benefi ciază de 
susținere fi nanciară din partea, Uni-
unii Europene, iar analiza făcută în 
cadrul lucrării prezentate a relevat 
problemele de ordin economic și so-
cial al zonei miniere Valea Jiului, care 
este una din cele 9 regiuni din cadrul 
proiectului european.

● Lucrarea 1.8, Modeling distri-
buted generation I, a fost fi nanțată 
printr-un grant al Ministerului Cer-
cetării și Inovării, CCCDI-UEFISCD, 
proiectul numărul PN-III-P1-1.2-
PCCDI-2017-0404/31PCCDI/2018, 
within PNCDI III.

● Lucrarea 1.10, este rezultatul 
unui proiect de cercetare fi nanțat de 
asemenea din fonduri europene.

Ca remarci concluzive putem 
arăta următoarele aspecte:

● Sesiunea s-a desfășurat online 
pe durata a două ore; 

● Toate prezentările au fost fă-
cute concis și cu mare claritate, do-
vedind seriozitatea cu care autorii 
au tratat subiectele;

● Au fost lucrări cu caracter de 
cercetare și conținut teoretic, dar și 
lucrări cu pronunțat caracter aplica-
tiv de mare actualitate, în acord cu 
tematica secțiunii;

● Informațiile transmise au 
avut un ecou deosebit, unele fi -
ind reluate și difuzate prin canale 
de comunicație de largă audiență, 
cum este programul radio România 
Actualități; 

● FOREN 2020 s-a dovedit a fi  
un cadru bine gândit și bine orga-
nizat pentru stimularea preocu-
părilor și interesului specialiștilor 
pentru studierea și cercetarea as-
pectelor privind tranziția energeti-
că în regiune. 

FOREN 2020 onlineFOREN 2020 online

„DISCUSSION SESSION 2, 9.09.2020, 
FOREN 2020 ONLINE“. SINTEZA EVENIMENTULUI
Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, consilier al CNR – CME 

Primele două zile ale FOREN On-
line au benefi ciat de prezența unor 
personalități remarcabile care au 
scos în evidență principalele proble-
me actuale ale sistemelor de energie 
precum și soluțiile pentru dezvolta-
rea în viitor, provocările dar și opor-
tunitățile determinate de actuala cri-
ză COVID-19. Desigur că problemele 
care sunt astăzi în atenția specială 
a sesiunii de prezentări DS2: piața 
de energie și aportul surselor rege-
nerabile de energie au fost printre 
subiectele abordate și specifi cate ca 
fi ind importante pentru dezvoltarea 
sistemelor cu energie curată.

În prezent emisiile poluante de 
gaze au atins valori ridicare, condu-
când la modifi cări în ceea ce privește 
durata și intensitatea fenomenelor 
naturale care pot conduce la dezas-
tre. În special emisiile de CO2 rezulta-
te din utilizarea combustibililor fosili 
în activități economice, industriale, în 
primul rând în centralele electrice, au 
un impact drastic asupra climei. Limi-
tarea acestor efecte impune acțiuni 

inteligente pentru a reduce emisiile 
de gaze cu efect de seră. În acest 
sens, promovarea surselor regenera-
bile de energie are un rol important.

Piețele de energie electrică și de 
gaze, afl ate în prezent într-o etapă 
importantă în care se urmărește im-
plementarea obiectivelor cuprinse în 
Directiva (UE) 2019/944 a Uniunii 
Europene și a Regulamentului (UE) 
2019/943 trebuie să asigure condi-
țiile pentru integrarea piețelor nați-
onale și cooperarea cu operatorii de 
sistem la nivelul UE și la nivel regio-
nal. De asemenea, trebuie să asigure 
integrarea efi cientă a surselor rege-
nerabile de energie, cu producție ne-
controlabilă și distribuită, în sistemul 
național de energie. Apariția utiliza-
torilor activi (prosumeri) care per-
mit valorifi carea efi cientă a surselor 
locale de energie necesită o atenție 
deosebită pentru a asigura sustena-
bilitatea acestora dar și evitarea per-
turbațiilor asupra sistemului public. 
În curând, pe piața de energie elec-
trică vor apărea sistemele de stocare 

cu un rol important în asigurarea fl e-
xibilității sistemului energetic. 

Utilizatorii de energie au dreptul 
de a fi  alimentați cu energie electri-
că de o calitate bine defi nită, la pre-
țuri corecte, transparente și compe-
titive, iar digitalizarea sistemului de 
energie ar permite utilizatorilor să 
aibă, într-un limbaj simplu și lipsit 
de ambiguități, informații referitoa-
re la drepturile lor în raport cu sec-
torul energiei. 

Dezvoltarea noilor concepte de 
agregator energetic și de centrale 
electrice virtuale conduce la apariția de 
noi operatori pe piața de energie, cu 
condiții specifi ce de operarea pe piață.

Deschiderea completă a pieței 
de energie trebuie considerată ca o 
oportunitate dar necesită reguli cla-
re de operare pe piață. Dezvoltarea 
digitalizării și a sistemelor de conto-
rizare inteligentă oferă operatorilor 
de pe piața de energie noi oportuni-
tăți și posibilitatea abordării cu suc-
ces a trecerii la intervalul de sfert de 
oră pentru monitorizare. Prețurile de 
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pe piață ar trebui să ofere stimulente 
adecvate pentru dezvoltarea rețelei 
și pentru investiții în noi instalații de 
producere a energiei electrice. Trebu-
ie să se aibă în vedere și alimentarea 
sistemelor de electromobilitate care 
au un grafi c specifi c de încărcare.

Piața de gaze care se dezvoltă 
pe linia parcursă deja de piața de 
energie electrică trebuie să facă față 
unor provocări deosebite odată cu 
utilizarea gazului metan drept com-
bustibil principal de tranziție dar și 
infl uenței problemelor geostrategice. 
Dar nu trebuie ui-
tat că gazul metan 
nu este numai un 
combustibil ci și o 
materie primă care 
poate fi  valorifi cată 
superior în procese 
industriale, pen-
tru realizarea unor 
produse căutate pe 
piața internă și pe 
cea internațională. 

Astfel, se pre-
conizează utilizarea 
gazului metan sub 
forma lichefi ată 
(GNL) pentru alimentarea camioa-
nelor grele, ca o soluție pentru redu-
cerea amprentei de carbon a siste-
mului de transport. În același timp, 
gazul metan este una dintre soluțiile 
cele mai efi ciente pentru producerea 
de energie pentru a asigura variabi-
litatea cererii. Stocarea mai simplă a 
acestui purtător de energie este un 
avantaj important deosebit de util în 
cazul surselor necontrolabile.

Deschiderea pieței de gaze din 
vara acestui an a stimulat concuren-
ța și primele rezultate încep să se 
vadă atât prin prețuri, prin creșterea 
calității serviciului de alimentare dar 
și prin accesul mai larg al utilizatori-
lor, în special a celor din zonele defa-
vorizate, la energia modernă asigu-
rând însă și limitarea combustibilului 
biomasă (de fapt lemne de foc) ca o 
sursă importantă de poluare.

Rezervele existente în Marea 
Neagră și eforturile pentru valori-
fi carea acesteia sunt obiective de 
bază pentru asigurarea unei piețe de 
gaze care să asigure necesarul atât 
pentru industria energetică precum 
și pentru alte domenii ale economiei.

Deosebit de atent sunt urmărite 
progresele în domeniul producerii și 
utilizării hidrogenului care promite 
să ajungă un combustibil al viitoru-

lui cu o amprentă poluantă practic 
nulă. Realizarea în România a unei 
strategii a hidrogenului poate avea 
un rol important în realizarea țării 
ca un hub energetic.

Desigur că problemele legate de 
decarbonarea sistemelor de energie 
prin creșterea ponderii surselor re-
generabile de energie și creșterea 
efi cienței în utilizarea energiei stau 
în atenția specialiștilor în domeniul 
energetic care sunt deosebit de in-
teresați în elaborarea de soluții pe 
termen scurt și pe termen lung. 

Succesul inițial în promovarea sur-
selor regenerabile eoliene și solare 
sunt în prezent temporizate datorită 
lipsei surselor controlabile care să 
compenseze variabilitatea producți-
ei surselor regenerabile. 

Deși au cunoscut o mare dezvol-
tare sursele eoliene onshore și sur-
sele solare, mai există și alte surse 
puțin valorifi cate în prezent precum 
sursele eoliene off shore pentru care 
există planuri concrete de punere în 
evidență, biomasa adecvată, ener-
gia geotermală.

Problemele legate de piața de 
energie electrică și de gaze precum 
și aspectele actuale privind dezvol-
tarea surselor regenerabile și mai 
ales soluțiile pentru dezvoltarea în 
viitor a sitemelor de energie nece-
sită, în continuare, studii de dezvol-
tare și de implementare. În acest 
sens, în cadrul celor 21 lucrări pre-
zentate în cadrul sesiunii DS2 „Piața 
de energie electrică în perioada de 
tranziție; integrarea surselor rege-
nerabile“ au fost abordat aspecte 
actuale, soluții practice de imple-
mentare și rezultate obținute în ca-
drul studiilor efectuate. 

De un interes deosebit s-au bucu-
rat lucrările prezentate de reprezen-
tanți ai operatorului comercial OPCOM 

care au cuprins o analiză profundă a 
evoluției cadrului de reglementare 
pentru piața de echilibrare și a impli-
cațiilor fi nanciare, a aspectelor prac-
tice de tranzactionare a prețurilor 
capacităților transfrontieră la licitații-
le pe piața intrazilnică europeană, a 
algoritmului de cuplare pe piața eu-
ropeană pe termen scurt. De aseme-
nea, au fost prezentate aspecte pri-
vind piața contractelor bilaterale pe 
termen lung, avantajele și dezavan-
tajele participanților la această piață.

Aspectele specifi ce ale mode-
lului de tranzacționare 
peer-to-peer a energiei 
electrice pentru IMM-uri 
au fost subiectul unei lu-
crări urmărită cu interes 
de cei prezenți în cadrul 
sesiunii online.

Problemele specifi -
ce surselor regenerabile 
de energie au reprezen-
tat subiectul unui mare 
număr de lucrări, anali-
zând atât aspectele teh-
nice cât și aspecte eco-
nomice. 

Un aport important 
la asigurarea unui nivel științifi c ri-
dicat al manifestării l-au adus cerce-
tători și specialiști din Republica Mol-
dova care au prezentat cele mai noi 
aspecte care au apărut și vor apărea 
odată cu creșterea ponderii surselor 
regenerabile de energie în sistemul 
energetic al țării.

Specialiști din Republica Mol-
dova au prezentat rezultatele stu-
diilor efectuate pentru a asigura 
implementarea efi cientă a surselor 
regenerabile în sistemul energetic 
al țării. Dezvoltarea surselor locale 
bazate pe energia solară necesită o 
atentă analiză a aspectelor econo-
mice și legislative pentru a pune în 
evidență atât scheme adecvate de 
suport dar și o soluție de contoriza-
re a puterii nete generate.

Funcționarea optimă a sistemului 
energetic al Republicii Moldova necesi-
tă utilizarea unor soluții care să asigu-
re fl exibilitatea producerii de energie 
electrică în prezența surselor regene-
rabile incontrolabile. Creșterea ponde-
rii surselor regenerabile, incontrolabi-
le, de energie determină necesitatea 
dezvoltării interconectărilor, a siste-
melor de stocare de energie, a surse-
lor de generare fl exibilă, a promovării 
răspunsului la cerere (demand res-
ponse), precum și a unor instrumente 

FOREN 2020 onlineFOREN 2020 online



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVIII, Nr. 213, noiembrie – decembrie 2020 29

avansate de operare a sistemului. De-
sigur că o creștere a fl exibilității impu-
ne investiții importante pentru moder-
nizarea sistemului de energie. 

Producerea energiei electrice 
pe baza energiei apelor rămâne în 
continuare o sursă curată, cu un 
grad ridicat de predictibilitate, cu 
posibilitatea stocării de energie în 
cantitate mare și pe termen lung, și 
cu infl uențe benefi ce și pentru alte 
domenii ale mediului economic. În 
acest sens, prezintă un interes de-
osebit analiza privind posibilitatea 
practică a realizării atât în Republica 
Moldova cât și în România de cen-
trale hidroelectrice de acumulare 
prin pompare. În Republica Moldo-
va, o soluție care poate fi  luată in 
considerare este construcția unei 
centrale hidroelectrice cu acumula-
re prin pompare cu puterea de 100 
MW. Studiul efectuat pune în evi-
dență că această soluție este posi-
bilă și poate deveni efi cientă în sis-
temul energetic al țării.

În România, sunt în analiză di-
ferite amplasamente care ar putea 
oferi soluții pentru o centrală cu o 
putere până la 1000 MW și care ar 
permite asigurarea de condiții pen-
tru creșterea ponderii surselor rege-
nerabile, impredictibile de energie.

Desigur că în analiza investițiilor 
în domeniul hidroenergetic trebuie 
luate în considerare riscurile teh-
nologice și mijloacele de reducere a 
acestora. 

Un instrument efi cient pentru a 
asigura modelarea sistemului ener-
getic al Republicii Moldova în prezen-
ța surselor regenerabile de energie, 
în diferite scenarii luate în calcul, dez-
voltat în cadrul Institutului de Ener-
getică, asigură obținerea datelor ne-
cesare pentru elaborarea premizelor 
unei dezvoltări raționale a sistemului, 
cu posibilitatea acoperirii integrale a 
necesarului de energie al țării.

Conectarea surselor regenera-
bile de energie la rețeaua electrică 
publică, funcționând cu frecvență 
constantă impune dezvoltarea unor 
studii pentru elaborarea de circuite 
convertoare cu efi ciență ridicată și 
cu posibilități ample de control. În 
acest sens, soluția propusă de Insti-
tutul de Energetică poate fi  utilizată 
pentru o paletă largă de aplicații în 
sistemele energetice actuale.

Utilizarea transformatoarelor tri-
fazate cu patru înfășurări și caracte-
risticile lor de funcționare în diferite 

regimuri a fost subiectul unei expuneri 
a specialiștilor de la același centru de 
cercetare. Existența unei înfășurări 
extinse conectată în triunghi asigură 
transformatorului o bună comportare 
în cazul regimurilor asimetrice. Sunt 
oferite informații privind pierderile 
în transformator în diferite regimuri, 
impedanțele de scurtcircuit, parame-
trii de secvență zero.

Problemele determinate de 
emisiile generate de mijloacele de 
transport și analiza diferitelor meto-
dologii de evaluare au făcut subiec-
tul unei interesante expuneri, pu-
nând în evidență concluzii deosebit 
de utile în abordarea aspectelor de 
poluare a mediului ambiant și a sus-
ținerii măsurilor pentru mobilitatea 
electrică sau a utilizării de combus-
tibili cu amprentă redusă de carbon.

Dezvoltarea de noi surse de 
energie cu emisii reduse de carbon 
au fost subiectul unor studii prezen-
tate de colective de specialiști din 
domeniul. Una dintre tehnologiile 
promițătoare, care poate oferi efi -
ciență energetică ridicată și emisii 
reduse de carbon este reprezentată 
de pompa de căldura geotermală. 
Lucrarea prezentată în cadrul mani-
festării a pus în evidență principalele 
direcții de cercetare fi nanțate de UE 
în acest domeniu, în cadrul proiec-
telor Cheap-GSHPs și GEO4CIVHIC.

O serie de lucrări prezentate în 
cadrul sesiunii DS2 s-au referit la 
tehnologii pentru limitarea emisiile 
de carbon în diferite procese indus-
triale. Astfel, au fost urmărite cu in-
teres rezultatele obținute la utilizarea 
poliaminelor pentru tratarea apei de 
alimentare la generatoarele de abur 
pentru producția de amoniac. Desi-
gur că acest tratament al apei de ali-
mentare poate fi  extins și la centrale-
le electrice cu efecte benefi ce asupra 
duratei de viață a instalațiilor.

Utilizarea panourilor PV la ali-
mentarea mijloacelor de transport 
pentru persoanele infi rme poate fi  
considerată o aplicație de un larg 
interes iar rezultatele analizelor pre-
zentate în cadrul lucrării oferă o per-
spectivă optimistă privind dezvolta-
rea acestei aplicații și în alte domenii 
de activitate. Avantajele soluției sunt 
evidente, oferind posesorilor fi abili-
tate, disponibilitate și un efort mai 
redus pe durata deplasărilor.

O soluție efi cientă pentru ali-
mentarea circuitelor secundare ale 
stațiilor electrice constă în înlocuirea 

bateriilor actuale de acumulatoare cu 
plumb cu baterii Litiu-Ion, ceea ce 
poate asigura atât o creștere a sigu-
ranței în funcționare a echipamente-
lor vitale ale stațiilor dar și posibilități 
de extindere a stației de acumulatoa-
re, în cadrul spațiilor actuale,  cu po-
sibilitatea utilizării sursei suplimenta-
re pentru alimentarea unor utilizatori 
din interiorul stației. Analiza econo-
mică a soluției poate oferi informați-
ile necesare pentru extinderea aces-
teia la multe dintre stațiile electrice 
existente în România.

Un rol important în dezvoltarea 
surselor regenerabile de energie 
îl au prevederile legislative pentru 
promovarea acestora dar și posibi-
litățile practice de conectare a aces-
tora la sistemul public de energie. 
Astfel că odată cu susținerea sur-
selor regenerabile trebuie asigurate 
condițiile pentru dezvoltarea surse-
lor controlabile de energie și a siste-
melor de stocare.

Materialele prezentate în cadrul 
sesiunii DS2 au pus în evidență ur-
mătoarele aspecte principale:

• piața de energie electrică și 
de gaze este în continuă dezvolta-
re și adaptare la condițiile specifi ce 
sistemelor de energie; prevederile 
cuprinse în Directiva (UE) 2109/944 
a Uniunii Europene și a Regulamen-
tului (UE) 2109/943 sunt în atenția 
operatorului comercial pentru per-
fecționarea activității sale;

• creșterea ponderii surselor re-
generabile de energie în sistemul 
public necesită reglementări legis-
lative adecvate pentru susținerea 
acestora, în special a utilizatorilor 
activi (prosumeri);

• există soluții viabile pentru re-
alizarea de centrale cu acumulare 
prin pompare atât în Republica Mol-
dova cât și în România;

• asigurarea fl exibilității siste-
melor de energie necesită ample 
analize de sistem cu asigurarea de 
interconectări, o conducere inteli-
gentă și utilizarea rațională a răs-
punsului la cerere (demand respon-
se) a utilizatorilor fi nali;

• există aplicații practice pentru 
utilizarea surselor regenerabile în 
viața cotidiană;

• există solutii concrete pentru 
limitarea poluării mediului ambiant; 

• au fost dezvoltate echipamen-
te care pot funcționa efi cient în sis-
temele care includ surse regenera-
bile de energie. 
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Temele discutate în cadrul aces-
tei sesiuni s-au referit la domeniul 
Tehnologii curate de folosire a căr-
bunelui și alimentare centralizată 
cu căldură. Sesiunea s-a desfășurat 
în penultima zi a FOREN 2020 după 
aceeași schemă ca și celelalte, re-
spectiv prin prezentarea unui număr 
de lucrări cu subiecte în relație cu te-
matica propusă. Moderatorul sesiunii 
a fost domnul Virgil Mușătescu, 
consilier științifi c CNR – CME.

Lucrarea Locul și rolul termocen-
tralelor pe lignit în contextul decar-
bonării (autor: domnul Ionel Ilie, 
director la Complexului Energe-
tic Oltenia) a pledat pentru recu-
noașterea importanței acestor pro-
ducători de energie electrică pentru 
sistemul electroenergetic românesc, 
chiar în condițiile tranziției către un 
sistem energetic european neutru 
din punct de vedere climatic. Cât 
sunt încă efi ciente economic, respec-
tivele centrale termoelectrice trebuie 
folosite la baza curbei de sarcină și 
trebuie gândite strategii de tranziție 
care pot cuprinde noi tehnologii cu-
rate, aport de biomasă și reducerea 
participării cărbunelui, trecerea pe 
gaze naturale în noi unități și – în 
timp – înlocuirea cu hidrogen, utili-
zarea terenurilor eliberate prin folo-
sirea surselor regenerabile etc. 

Un colectiv format din specialiști 
de la Institutul Național de Cerceta-
re și Dezvoltare în Siguranța Minelor 
și Protecția la Explozie INSEMEX 
(George Artur Gaman, Cristian 
Tomescu, Emilian Ghicoi și Doru 
Cioclea) – împreună cu dl profesor 
Nicolae Iliaș de la Universitatea 
din Petroșani – a prezentat lucra-
rea Riscuri tehnice, economice și 
sociale întâlnite în activitățile de în-
chidere de mine în Valea Jiului. Lu-
crarea evaluează provocările care se 
întâlnesc în activitatea de restructu-
rare a două din capacitățile produc-
tive din Valea Jiului: minele Lonea și 
Lupeni și identifi că riscuri importan-
te aferente acestei activități: riscul 
de autoaprindere, cel de explozie, 
cele legate de degajare de gaze în 
subteran și riscul de inundație. Ana-

liza acestor riscuri este vitală în pro-
cesul de închidere de mine de huilă. 
Un studiu realizat pentru cele două 
mine de către două institute (IN-
CD-INSEMEX Petroșani și Central 
Mining Institute GIG din Katowice 
– Polonia), făcând analiza riscurilor 
a propus două scenarii: primul din-
tre acestea (fără strategii de redu-
cere a riscurilor) având un rezultat 
„inacceptabil“ a fost înlocuit de un 
al doilea care presupune că pentru 
o perioadă de 4 ani (începând din 
2018 și până în 2022), operatorul 
trebuie să ia în considerare o serie 
de măsuri de reducere a riscurilor, 
iar rezultatul ar fi  „acceptabil“ prin 
continuarea activității până rezer-
vele ar fi  epuizate, cu măsuri de si-
guranță atât pentru depozit, cât și 
pentru forța de muncă. 

Un exemplu de bună practică și 
de efecte pozitive asupra mediului 
legat de noi tehnologii privind pre-
lucrarea cărbunelui a fost prezentat 
în lucrarea Poluarea apei din Valea 
Jiului ca urmare a activităților mi-
niere, realizată de un colectiv de 
cadre didactice de la Universitatea 
din Petroșani: Alexandra Stanimi-
rescu,Florin Flavius Soica, Sorin 
Mihai Radu și Angela Egri.

Lucrarea s-a axat pe rezultatele 
unui studiu care a evaluat efectele 
reducerii activității de minerit a hui-
lei prin investițiile efectuate de com-
panie în noi tehnologii și dezvoltarea 
conștiinței civice a locuitorilor zonei. 
Aceste acțiuni contribuie într-o pro-
porție extinsă la îmbunătățirea ca-
lității apei din bazinul hidrografi c al 
Văii Jiului. Prin interpretarea datelor 
in situ se constată descreșterea pro-
nunțată a concentrațiilor de poluanți 
atât în cele două râuri separat, cât 
și după confl uența lor ca și faptul că 
se constată că curgerea este mai 
turbulentă, ceea ce asigură o mai 
bună oxigenare corespunzătoare 
unui proces de auto-purifi care. De 
asemenea, s-a ajuns ca apele rezi-
duale evacuate să se încadreze în 
limitele permise prin lege. 

Colectivul de cadre didactice și 
cercetători de la Universitatea Po-

litehnica din București, format din 
Nicolae Digă, Valentin Năvră-
pescu, Silvia-Maria Digă, Ade-
laida-Mihaela Duinea și Gabriel 
Vochescu, a prezentat lucrarea As-
pecte moderne de calcul și analiză a 
regimurilor de funcționare a pompe-
lor centrifuge antrenate de motoa-
re asincrone, din cadrul serviciilor 
auxiliare ale centralelor termoelec-
trice. Autorii au realizat o metodo-
logie sistematizată de modelare și 
analiză a regimurilor de funcționare 
a pompelor centrifuge ca mașini de 
lucru în sistemele cu acționare elec-
trică. Pentru rezolvare s-au conce-
put algoritmi și programe de calcul 
dezvoltate în mediul de programare 
Mathcad. Pentru exemplifi care s-a 
ales un studiu de caz reprezentativ 
al unei electropompe de condens 
din cadrul serviciilor proprii ale unei 
centrale termoelectrice cu grupuri 
de 500 MW, antrenată de un mo-
tor asincron cu rotor în scurtcircuit 
de 6 kV. S-au putut astfel analiza 
comparativ două soluții de reglare a 
debitului unei pompe centrifuge sub 
aspectul efi cienței energetice. 

S-a remarcă originalitatea so-
luțiilor alese de autori (aplicabile 
oricărui sistem de acest fel având 
acționare electrică – pompă – mo-
tor electric) pentru rezolvarea algo-
ritmilor de modelare și analiză a re-
gimurilor de exploatare a pompelor 
centrifuge. Totodată a rezultat ne-
cesitatea și importanța determinării 
corecte a valorilor de efi ciență a sis-
temului în regimurile de operare. A 
apărut astfel o direcție suplimentară 
de cercetare prin folosirea unei pro-
ceduri mai sigure pentru evaluarea 
efi cienței pompei prin interpolare 
cu fracții polinomiale. Acest tip de 
analiză asigură datele primare ne-
cesare pentru a lua măsurile nece-
sare în scopul reducerii consumului 
de energie, permițând o optimizare 
funcțional-constructivă a ansamblu-
lui pompă – motor electric și astfel 
îmbunătățind consumul de energie.  

Trecând la a doua temă a sesiunii 
5 B legată de problemele alimentării 
centralizate cu căldură, colectivul de 
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cadre didactice de la Facultatea de 
Energetică și Inginerie Electrică din 
Universitatea Tehnică a Moldovei, 
format din Valentin Arion, Viorica 
Hlusov, Calin Negură, Constan-
tin Borosan, a prezentat lucrarea 
O abordare analitică a dimensionării 
economice a unităților de cogenera-
re care ține cont de evoluția para-
metrilor variabili în timp. Lucrarea 
propune o formulă de calcul a co-
efi cientului de cogenerare optim a 
unui sistem de alimentare cu ener-
gie termică a unei zone sau nod de 
consum. Se folosește drept criteriu 
de optimizare – cheltuielile totale 
actualizate minime pe durata peri-
oadei de studiu, legate de sursele 
considerate de energie (instalații de 
cogenerare și de cazane de apă fi er-
binte). Regimul de consum a căldu-
rii este modelat prin curba anuală 
clasată, descrisă analitic de ecua-
ția Sochinsky-Rossander. Modelul 
matematic aplicat ia în considerare 
evoluția în timp a unui șir de para-
metri cum ar fi  prețul de comercia-
lizare a energiei electrice produse, 
prețul de achiziție a combustibilului 
și alți factori. În plus, sunt conside-
rate mai multe abordări ale proble-
mei aferente mai multor regimuri de 
funcționare a surselor de energie. 
Expresiile analitice obținute pentru 
determinarea cotei optime a coge-
nerării au fost testate, demonstrând 
o coincidență a rezultatelor cu cele 
obținute prin aplicarea metodei eva-
luării și comparării variantelor. 

Trebuie subliniată generalitatea 
soluțiilor propuse și utilitatea meto-
dei propuse.

Următoarea lucrare cu titlul 
Identifi care a unor sisteme de ter-
mofi care cu CET și pompe de căldură 
a fost realizată de un colectiv de la 
Institutul de Energetică din Chișinău, 
Republica Moldova, și de la Universi-
tatea de Stat Vyatka din Kirov, Fe-
derația Rusă, format din cercetăto-
rii Mihail Șit, Anatoly Juravleov, 
Dmitry Suvorov și Larisa Suvoro-
va. Lucrarea se referă la posibilita-
tea combinării avantajelor legate de 
utilizarea pompelor de căldură în sis-
temele termofi care. Scopul studiului 
este de a spori efi ciența energetică a 
sistemelor de furnizare a căldurii cu 
pompe de căldură care folosesc dio-
xidul de carbon. Obiectivul este atins 
prin elaborarea unor structuri ale sis-
temelor în care o parte a clădirii este 

încălzită de agentul termic furnizat 
de către CET-uri, iar cealaltă parte, 
de o pompă de căldură instalată în-
tr-un centru individual de încălzire a 
clădirii, care absoarbe surplusul de 
căldură din agentul termic cu poten-
țial termic scăzut din conducta retur 
la ieșirea din clădire, precum și ab-
sorbită din aerul din exterior. Se de-
monstrează că schema unui sistem 
de alimentare cu căldură cu o cen-
trală termică și o pompă de căldură, 
în care pompele de căldură primesc 
căldură din apa rețelei de retur și 
din aerul din jur, economisesc ener-
gie electrică, gaze naturale și reduc 
costurile pentru plata facturilor de 
către consumatori. Din studiu rezul-
tă că circuitul pompei de căldură cu 
dioxid de carbon trebuie să includă 
cel puțin două compresoare (sau un 
compresor cu două trepte) și unul 
sau două ejectoare. Totodată, inclu-
derea în schemă a supercooler-ului 
al agentului frigorifi c după răcitorul 
de gaz poate asigura reglarea mo-
dului de funcționare a evaporatorului 
în canalul de aer exterior pe o gamă 
largă de temperatură, iar schimbă-
torul de căldură intern și răcitorul de 
gaze trebuie să fi e realizate cu o su-
prafața de schimb de căldură varia-
bilă pentru un reglaj adaptabil.

În concluzie, implementarea 
sistemului de încălzire în confor-
mitate cu schema propusă poate fi  
rentabilă pentru consumatorii noi de 
căldură care sunt conectați la CET 
sau la o centrală termică, duce la o 
scădere a consumului suplimentar 
de combustibil la sursa necesară 
pentru furnizarea de căldură consu-
matorilor nou conectați.

În documentul strategic Green 
Deal al Uniunii Europene se sublini-
ază importanța efi cienței energetice 
pentru realizarea țintei ambițioase a 
ajungerii economiilor Statelor Mem-
bre la nivelul de emițători zero de 
gaze cu efect de seră. Pentru rea-
lizarea acestui scop, un rol esențial 
îl reprezintă efi cientizarea la nivelul 
tuturor aglomerărilor urbane. Lucra-
rea Oradea – exemplu de bună prac-
tică în implementarea proiectelor de 
efi ciență energetică utilizând fonduri 
europene nerambursabile (autori: 
Codruța Călina Bendea și Gabriel Va-
lentin Bendea, cadre didactice la De-
partamentul de Inginerie Energetică 
al Universității din Oradea) prezintă 
realizările municipiului în acest sens, 

necesarul de investiții fi ind în princi-
pal acoperit prin apelarea la fonduri 
europene nerambursabile. 

În lucrare se menționează ac-
țiunile realizate de către Primărie 
pentru o mai mare efi ciență a siste-
mului de alimentare centralizată cu 
căldură și a producătorului de ener-
gie termică prin reducerea pierde-
rilor de căldură. Totodată se arată 
cum este folosită resursa naturală 
de ape geotermale în același scop. 
Se subliniază formula de succes: 
un primar convins că efi ciența este 
soluția și un colectiv de tineri en-
tuziaști și competenți. Rezultatul a 
fost realizarea unui număr de 81 de 
proiecte fi nanțate de către Comisia 
Europeană și de alte entități nați-
onale și străine. Ca efect, lucrurile 
s-au îmbunătățit atât din punct de 
vedere enrgetic, cât și al mediului, 
al transportului urban și al centrelor 
culturale și artistice. Valoarea pro-
iectelor este impresionantă: 386,17 
milioane euro, proiectele fi ind reali-
zate doar în ultimii 5 ani. Și lucrurile 
nu se opresc aici, deoarece direcția 
specializată din cadrul primăriei mu-
nicipiului au pregătit deja mai multe 
propuneri pentru următorul exerci-
țiu fi nanciar al Comisiei Europene.  

Tendința de utilizare și integrare 
a surselor termale regenerabile în 
proiecte complexe a fost ilustrată de 
lucrarea Managementul implemen-
tării unui proiect pilot al Facultății de 
Energetică din Universitatea Politeh-
nica din București, care a dezvoltat 
un sistem hibrid geotermal – solar, 
pentru alimentarea cu căldură a 
unei clădiri și integrarea sistemului 
în rețeaua de încălzire centralizată. 
Autorii lucrării, prof. dr. ing. Roxana 
Pătrașcu, conf. dr. ing. Constantin 
Ionescu și ing. Mihai-Rareș Sandu 
prezintă sistemul de management 
al proiectului WEDISTRICT – DEMO 
Romania, ca parte a unui proiect fi -
nanțat cu fonduri europene, precum 
si rolul principalilor indicatori de per-
formanta de natura energetica, eco-
nomica, de impact asupra mediului, 
precum și de impact social, determi-
nați si analizați pe întreaga perioada 
de implementare a proiectului. 

Obiectivul general al proiectu-
lui european WEDISTRICT este de 
a demonstra posibilitatea înlocuirii 
combustibililor fosili pentru produ-
cerea centralizată a căldurii și frigu-
lui, prin integrarea optimă a diferi-

FOREN 2020 onlineFOREN 2020 online



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVIII, Nr. 213, noiembrie – decembrie 2020 33

telor surse regenerabile de energie 
în sistemele existente, în diferite 
țări din Europa. În cadrul proiectului 
se vor dezvolta 10 tehnologii care 
vor fi  implementate în 4 demonstra-
toare. Unul din demonstratoare va fi  
dezvoltat și implementat la Univer-
sitatea POLITEHNICA din București. 

În concluzie, Sesiunea de discu-
ții 5B a reușit să reunească principa-
lele elemente și provocări din dome-
niile legate de utilizarea sustenabilă 
a cărbunelui ca sursă primară de 
energie și alimentarea centralizată 
cu energie termică, cu accent asu-
pra cogenerării și efi cienței sporite 
la nivelul aglomeraților urbane, pre-
cum și integrarea surselor termale 
regenerative. Tranziția sectorului 
energetic al UE către o societate 
neutră din punct de vedere clima-
tic propusă prin așa numitul Green 
Deal, dar și efectele pandemiei că-
reia întreagă omenire încearcă să-i 
facă față, fac ca acest moment să 
constituie un punct de cotitură în 
dezvoltarea sectoarelor energetice 
din statele membre și – evident – 
România nu poate face excepție. 
În acest sens, trebuie să conștien-
tizăm faptul că ponderea cărbune-

lui în mixtul energetic va scădea 
treptat, chiar poate dispărea dacă 
nu se recurge la tehnologii radica-
le cum ar fi , de exemplu, colectarea 
și stocarea de gaze emise. Cu toate 
acestea, discuțiile în cadrul sesiunii 
5 B au subliniat faptul că atâta timp 
cât este încă economic viabil și cu 
eforturi corespunzătoare de redu-
cere a emisiilor de gaze cu efect 
de seră, cărbunele își are rolul său 
important în sectorul energetic ro-
mânesc. Totodată, trebuie gândite 
strategii specifi ce pentru „înverzi-
rea“ treptată a producției de ener-
gie electrică care încă mai folosește 
acest combustibil. 

În ceea ce privește alimentarea 
centralizată cu energie, trebuie re-
marcat că este un subiect încă puțin 
abordat la nivel central, rămânând 
să fi e rezolvat la nivel local. Din ne-
fericire, din diverse motive (inclusiv 
politice, dar și legate de manage-
ment neperformant, de bugetare 
neadecvată sau de lipsa de exper-
tiză) foarte puține centre urbane au 
reușit să rezolve această problemă, 
iar Oradea este unul din exemplele 
pozitive care poate fi  urmat. Con-
tinuarea acoperirii costurilor prin 

subvenții nu este o soluție suste-
nabilă nici din punct de vedere fi -
nanciar, nici cel al echității sociale (o 
parte a populației suportă costurile 
pentru ceilalți) și nici al impactului 
asupra mediului. Singura rezolvare 
o reprezintă utilizarea unor tehnolo-
gii efi ciente care să scadă pierderile 
enorme ale sistemelor și care tre-
buie implementate cât mai repede 
pentru ca tranziția să se poată reali-
za și în acest domeniu. 

Trebuie subliniată participarea 
unor specialiști proveniți din regi-
unea sud-est europeană în cadrul 
sesiunii de comunicări și propu-
nerea unor soluții care se pot im-
plementa și la alte țări din zonă, 
putând deveni utile deoarece dez-
voltarea de decenii a sistemelor de 
alimentare centralizată din regiune 
s-a făcut similar și nu s-a schimbat 
esențial. Acest lucru subliniază uti-
litatea realizării, chiar și numai în 
formă online, a FOREN 2020.

În consecință, considerăm că se-
siunea de discuții 5 B – prin subiec-
tele abordate și lucrările prezentate 
și-a atins scopul, abordând principa-
lele provocări ale domeniului și su-
gerând diverse soluții viabile. 
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„DISCUSSION SESSION 3, 10.09.2020, 
FOREN 2020 ONLINE“. SINTEZA EVENIMENTULUI
Ing. Vasile Rugină, consilier al CNR – CME 

Pentru lucrările secției DS3, or-
ganizatorii au prevazut în program 
prezentarea a 15 lucrări întocmite de 
colective de experți din universități, 
institute de cercetare, fi rme de con-
sultanță sau din industrie din Româ-
nia și din Republica Moldova. Titlurile 
si autorii acestor lucrari, în ordinea 
din program și în care au fost pre-
zentate, sunt cele din ANEXĂ.

Lucrările abordează o gamă lar-
gă de probleme privind creșterea 
efi cienței energetice atât la pro-
ducerea, transportul și distribuția 
energiei cât și în consumul fi nal. Nu 
a fost neglijată nici problema atât 
de importantă a sărăciei energetice.

Informatizarea domină activită-
țile specifi ce desfășurate în prezent 
atât la nivelul organizațiilor de cerce-
tare dezvoltare cât și la nivelul marilor 
companii. Mai multe referate prezintă 

modele matematice noi/originale și 
softuri specializate precum și rezulta-
te obținute cu utilizarea acestora. O 
astfel de abordare este valabilă de la 
nivelul macroeconomic până la nive-
lul local al echipamentelor.

La nivel macroeconomic, evolu-
ția din ultimii ani în lumea fi nanci-
ară și economică a dovedit că mo-
delele matematice utilizate pentru a 
descrie comportamentul sistemelor 
trebuie extinse și abordarea trebuie 
să se schimbe de la liniar la neliniar. 
Este necesar sa fi e luate in conside-
rare schimbarile  cu caracter discon-
tinuu care pot aparea în acest com-
portament, schimbări impuse de 
modifi cări ale limitelor sociale,  teh-
nologice, de mediu. Câteva modele 
sunt descrise în lucrarea 3.9. cu o 
sinteză a principalelor caracteristici. 
Este prezentat un studiu de caz pri-

vind deciziile discontinue asociate 
cu crizele fi nanciare și cu evoluția 
tehnologică a sistemelor energetice.

La nivel sectorial, pentru  iden-
tifi carea celor mai bune soluții de 
efi ciență energetică și planifi carea 
investițiilor strategice în domeniile 
cheie (generarea de energie elec-
trică, termică și de răcire; sectoa-
re industriale mari consumatoare) 
sunt necesare și se elaborează in-
strumente digitale specializate. Au 
fost prezentate două astfel de soluții 
digitale (NEMO – pentru optimiza-
rea funcționării rețelelor de încălzire 
și răcire centralizată și PROSUMER 
pentru armonizarea imperativelor 
schimbărilor climatice cu profi tabili-
tatea afacerii, prin proiectarea stra-
tegiei de investiții) – lucrarea 3.2 . 

Investigarea proceselor din sis-
temele energetice și a componente-
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lor funcționale ale acestora se rea-
lizează cu modele matematice și cu 
softuri tot mai complexe. 

Pentru controlul scalar al con-
vertoarelor electronice de putere și 
al motoarelor de inducție pentru sis-
temele de transport au fost elabora-
te metode, scheme, tehnici și algo-
ritmi noi de modulare spațială-vec-
tor sincronă avansată. Strategia de 
modulare se bazează pe noul con-
cept multi-zonă pentru determina-
rea tiparelor de impulsuri și include 
parametri noi, algoritmi și corelații 
de control, descriind procesele de 
modulație în sistemele de conversie 
a puterii (lucrarea 3.11).

În cazul sistemelor de termofi care 
alimentate de centrale cu cogenerare 
a fost elaborat un 
model fenomeno-
logic care permite 
analiza parametri-
că a indicatorilor 
tehnico-economici 
ai sistemului la 
modifi carea tarife-
lor la electricitate 
și căldură furniza-
te, a tarifele la ga-
zele naturale utili-
zate și a regimului 
de încărcare. Ana-
liza permite de-
terminarea regi-
murilor optime de 
funcționare și planifi carea funcționării 
sezoniere pe baza criteriului efi cienței 
economice (lucrarea 3.3.).

În sectoarele de consum fi nal și, 
în particular, în industrie, digitaliza-
rea este în prezent calea principală 
pentru creșterea efi cienței energeti-
ce. Alături de conceptele smart cities 
sau smart grids se extinde conceptul 
smart technologies (lucrarea 3.14).

În cadrul activităților de exploa-
tare și mentenanță, starea tehnică a 
echipamentelor și instalațiilor se mo-
nitorizează pe bază de informații în-
registrate și sistematizate în baze de 
date complete. În cadrul CNTEE Tran-
selectrica S.A. a fost realizată o apli-
cație cu informațiile relevante despre 
transformatoare inclusiv evoluția în 
timp a parametrilor de la punerea 
echipamentului în funcțiune până la 
ultima măsurătoare. Astfel se pot lua 
deciziile optime cu privire la acțiunile 
de mentenanță (lucrarea 3.6.). 

Cunoașterea valorilor reale ale 
parametrilor tehnici ai transforma-

toarelor (valori care pot varia mult 
în timp) este de mare importanță. 
Lucrarea 3.5 a propus metode noi 
de identifi care pasivă a parametrilor 
pentru transformatoarele cu două 
înfășurări, utilizând măsurători sin-
cronizate pe ambele înfășurări în 
timpul funcționării.

Interconectarea microrețelelor 
electrice bazate pe surse distribuite 
este o sarcină difi cilă datorită parame-
trilor de funcționare diferiți. Utilizarea 
unei mașini asincrone funcționând în 
regim de transformator de frecvență 
variabilă poate reprezenta o soluție 
pentru rezolvarea acestei probleme, 
respectiv pentru a transfera putere 
activă între două sisteme energeti-
ce ce operează la frecvențe diferite. 

Această metodă oferă o alternativă 
mai bună la sistemele tradiționale de-
pendente de invertoare care generea-
ză armonici ce au un impact negativ 
asupra rețelei (lucrarea 3.7.).

Introducerea vehiculelor electrice 
în transportul public ridică probleme 
de compatibilitate electromagnetică. 
Analizele de distribuție a câmpului 
electromagnetic prin modelare mate-
matică arată faptul că toate valorile 
de la suprafața solului sunt mai mici 
decât nivelul de referință necesar 
pentru publicul larg (lucrarea 3.8.).

Acționările electrice de tip cen-
trifugal (pompe, ventilatoare) au 
o pondere mare în industrie și re-
gimuri de funcționare variabile în 
timp. Potențialul de creștere a efi -
cienței energetice este ridicat și 
poate fi  valorifi cat  prin antrenarea 
cu turație variabilă sau variația dia-
metrului rotorului pompei. Lucrarea 
3.4. prezintă un model matematic și 
un soft pentru determinarea soluției 
optime în diferite cazuri concrete.

Recuperarea energiei de frânare 
este o problemă clasică în energetica 
industrială, fi ind întalnită mai ales în 
transporturi dar nu numai. Lucrarea 
3.13 abordează această problemă la 
sondele de foraj hidrocarburi. Este 
descrisă o soluție tehnică și sunt 
prezentate informații și date tehnice 
și economice care demonstrează că 
recuperarea este nu doar posibilă ci 
și efi cientă economic.

Înlocuirea echipamentelor vechi, 
cu o uzură tehnică și morală avansa-
tă, este efi cientă atât din punct de ve-
dere tehnic cât și economic. Lucrarea 
3.12 prezintă un exemplu privind în-
locuirea turbinei de gaz Tyne învechi-
te cu turbina de gaz modernă ST40M 
pentru antrenarea navelor marine.

Problema stocării 
de energie este cone-
xată direct cu proble-
ma efi cienței energeti-
ce și economice a unui 
sistem energetic. Se 
dezvoltă activități cu 
privire la posibilitățile 
de stocare a energi-
ei aerului, precum și 
a altor gaze precum 
metanul, dioxidul de 
carbon și hidrogenul 
în cavernele de sare 
exploatate și conser-
vate, cu capacități de 
stocare între 50 000 și 

500 000 m3 (lucrarea 3.15).
Înlocuirea sistemului centralizat 

de alimentare cu energie termică cu 
centrale termice individuale în blo-
curile de locuit afectează viața și 
sănătatea nu numai a utilizatorilor, 
dar și a întregii societăți creând o 
problemă serioasă de sănătate pu-
blică (lucrarea 3.10).

În România, sărăcia energetică 
este un concept destul de neclar în 
ceea ce privește defi nirea în docu-
mentele de politici publice sau legisla-
tive. Astfel, identifi carea și monitori-
zarea zonelor, populațiilor sau gospo-
dăriilor afectate de sărăcie energetică 
sunt foarte difi cile. La nivel național, 
sărăcia energetică este abordată în 
principal prin sprijin fi nanciar acordat 
gospodăriilor cu venituri mici. Româ-
niei îi lipsește o abordare strategică 
privind reducerea sărăciei energetice. 
Ar trebui dezvoltat un cadru legislativ 
adecvat și ar trebui adoptate măsuri 
de protecție efi ciente în viitorul apro-
piat (lucrarea 3.1.). 
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ANEXĂ

Lucrările prezentate la FOREN 2020 – DS3

Nr. crt. Titlul Autori

3.1.
NATIONAL INITIATIVES REGARDING THE ADOPTION 

OF INNOVATIVE MEASURES TO REDUCE ENERGY POVERTY, 
IN THE CONTEXT OF ARTICLE 7 OF THE EUROPEAN ENERGY 

EFFICIENCY DIRECTIVE

Daniela Cristina BURNETE, 
Ion Eduard CHIȚESCU, Camelia 
VASILE, Cornelia SZABO, Alisa 

VLASA

3.2. DIGITAL SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY 
AND DECARBONIZATION STRATEGIES

Thibault GENTIL, 
Florin-Emilian CIAUSIU, Dimitri 

TOMANOS, Vincenzo GIORDANO, 
Bogdan ACHIM, Elena NOVAC

3.3 PHENOMENOLOGICAL MODEL OF THE COGENERATION  
HEATING PLANT

Vladimir BERZAN, Elena BYKOVA, 
Mihail GRITSAY, Mihail CERNEI

3.4.
ASPECTS OF THE STUDY OF THE INCREASE OF THE ENERGY 
EFFICIENCY IN THE OPERATION OF THE INDUCTION MOTORS 
WITHIN THE ANCILLARY SERVICES OF A THERMOELECTRIC 

POWER PLANT

Nicolae DIGĂ, 
Valentin NĂVRĂPESCU, 

Silvia-Maria DIGĂ

3.5.
CONTRIBUTION OF SYNCHRONIZED MEASUREMENTS 
TO ENERGY EFFICIENCY OF TWO-WINDING POWER 

TRANSFORMERS
Ecaterina MURDID, Ion STRATAN, 

Cristian ȘEREMET

3.6. ANALYSIS OF THE TECHNICAL CONDITION OF RET 
TRANSFORMERS

Remus DINCULESCU, Mihai 
MARCOLȚ, Traian CHIULAN, Sandor 

KOVACS

3.7.
ACTIVE POWER TRANSFER BETWEEN TWO ENERGETIC 

NETWORKS, OF DIFFERENT WORKING FREQUENCIES, USING 
A VARIABLE FREQUENCY TRANSFORMER

Anca-Alexandra SĂPUNARU, 
Violeta-Maria IONESCU, Ovidiu 

FRĂȚILĂ, Mădălina-Andreea 
LUPAȘCU, Mihai Octavian POPESCU, 

Claudia Laurența POPESCU

3.8.
ELECTROMAGNETIC INTERACTION BETWEEN THE POWER 

DISTRIBUTION GRID AND THE HV SYSTEM OF AN ELECTRIC 
VEHICLE

Violeta-Maria IONESCU, 
Anca-Alexandra SĂPUNARU, 
Mădălina-Andreea LUPAȘCU, 

Mihai Octavian POPESCU, 
Claudia Laurența POPESCU

3.9. MODELS FOR NONLINEAR DECISIONS OVERVIEW 
AND 2 CASE EXAMPLES IN FINANCE AND ENERGY

Ionuț PURICA, Liviu Lucian ALBU, 
Marioara IORDAN , Sorin DINU 

3.10 THE IMPACT OF INDIVIDUAL THERMAL STATIONS ON THE 
ENVIRONMENT AND PUBLIC HEALTH OF THE POPULATION Mihai TÎRȘU, Mihai LUPU

3.11.
SYNCHRONOUS MULTI-ZONE SPACE-VECTOR MODULATION 

FOR CONTROLOF DRIVE CONVERTERS OF TRANSPORT 
SYSTEMS: A SURVEY

Valentin OLESCHIUC, Mihai TIRSU, 
Victor GALBURA, Mihail UZUN

3.12 MARINE GAS TURBINE FOR EFFICIENT S HIP PROPULSION Filip NICULESCU, Mirela Letiția 
VASILE 

3.13
INCREASE OF ENERGY EFFICIENCY OF ELECTRICALLY DRIVEN 

DRILLING INSTALLATIONS BY VALORISING THE BRAKING 
REGIME OF THE DRAW WORKS UPON DESCENDING THE PIPE 

LINE

Andreea-Mădălina LUPAȘCU 
(OPREA), Violeta-Maria IONESCU, 

Ion POTÂRNICHE, 
Valentin NĂVRĂPESCU, 

Anca-Alexandra SĂPUNARU

3.14.
AP12 LE – A PROJECT FOR REDUCING THE ENERGY 

CONSUMPTIONS AND IMPROVE THE ENERGY EFFICIENCY OF 
THE ELECTROLYSIS POTS

Marian NASTASE, Gheorghe DOBRA, 
Marian CILIANU, 

Ion MIHAESCU, Ion FOTA, 
Laurentiu MIRCESCU

3.15. RESEARCH ACTIVITY IN AIR AND OTHER GASES COMPRESSION 
AND ENERGYSTORAGE

Iulian VLĂDUCĂ, Sorin TOMESCU, 
Mircea Dan IONESCU, 

Răzvan NEDELCU, Sorin POPESCU, 
Ionel ILIE
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Este știut faptul că, în ultimii 
150 – 170 de ani, petrolul și gazele 
naturale au avut un rol esențial în 
asigurarea resurselor energetice ale 
omenirii, în toate domeniile econo-
mice și sociale, respectiv industrie, 
transporturi, agricultură etc., pre-
cum și pentru necesități publice și 
casnice. De asemenea, în prezent, 
petrolul și gazele naturale asigură 
peste 40 – 50% din mixul energe-
tic mondial și peste 70 – 80% din 
combustibilii și lubrifi anții folosiți în 
toate domeniile, cu toate efectele 
negative asupra mediului și 
schimbărilor climatice, pro-
vocate de poluare și emisii 
de CO2.

Ca urmare, în toate sesi-
unile desfășurate în primele 
două zile la nivel de FOREN, 
principalele probleme pri-
vind petrolul și gazele na-
turale au fost abordate, din 
diverse puncte de vedere, 
de către manageri și profesi-
oniști de top din principalele 
instituții și societăți naționa-
le și internaționale care acti-
vează în acest domeniu și nu 
numai, precum Ministerul Economi-
ei, Energiei și Mediului de Afaceri, 
Consiliul Mondial al Energiei, Acade-
mia Română, Comisia Europeană, 
CNR – CME, ACER, ANRM, ANRE, 
AFEER, ADREM, OPCOM, OMV Pe-
trom, Transgaz, ENGIE, E.ON, SIE-
MENS ș.a.

După cum se știe, industria 
propriu-zisă de petrol s-a format și 
dezvoltat, după anul 1850, în unele 
țări care sunt SUA, Canada, Rusia, 
Mexic, Venezuela, unele țări din Ori-
entul Mijlociu etc. și nu în ultimul 
rând România. De remarcat că, țara 
noastră are trei priorități mondiale 
din anul 1857, unanim recunoscu-
te și anume: prima țară înregistrată 
ofi cial cu o producție de țiței dată 
în folosință la Râfov-Prahova, a pri-
mei rafi nării de petrol și București, 
primul oraș iluminat cu gaz/petrol 
lampant. În ceea ce privește indus-
tria gazelor naturale libere a apărut 
și s-a dezvoltat începând cu secolul 

20. Trebuie remarcat faptul că, în 
anul 1909, România (în Transilva-
nia) devine prima țară din lume care 
produce și utilizează gazele naturale 
(gazul metan) în scopuri industriale, 
publice și casnice.

Fără a intra în detalii, precizăm 
că industria de petrol și gaze, inter-
națională și din România, a cunoscut 
o dezvoltare continuă și rapidă, atât 
cantitativ cât și calitativ, ca urmare 
a cererilor din în ce mai mari de ți-
ței, produse petroliere și gaz natu-
ral. Din punct de vedere istoric, se 

consideră următoarele etape prin-
cipale: 1850 – 1918 (sfârșitul Pri-
mului Război Mondial), 1918 – 1945 
(sfârșitul celui de-al Doilea Război 
Mondial), 1945 – 1990 (prăbușirea 
Blocului Comunist) și 1990 până în 
prezent.

Trebuie remarcat faptul că, Ro-
mânia a fost în trei etape, una dintre 
cele mai importante țări producă-
toare de petrol (locul 2 – 3 în Euro-
pa și în primele 6 – 12 țări din lume) 
respectiv gaze naturale (locul 1 – 3 
în Europa și 2 – 10 din lume). De 
asemenea, în perioada 1950 – 1990 
România a fost al treilea producător 
și al doilea exportator mondial de 
utilaj petrolier. Este de remarcat și 
faptul că, în special primele trei eta-
pe, cercetătorii, inginerii și alți pro-
fesioniști/specialiști români din toa-
te domeniile industriei de petrol și 
gaze, au avut numeroase premieri 
și/sau contribuții originale, recunos-
cute pe plan mondial, inclusiv prin 

brevete naționale și internaționale.
În România, producția maximă 

de țiței s-a obținut în anul 1977, re-
spectiv aproape 15 milioane de tone, 
iar cea de gaze naturale, în anul 
1986, respectiv peste 33,3 milioane 
de m.c. După aceste vârfuri, dato-
rită căror cauze obiective și subiec-
tive pe care nu le comunicăm, pro-
ducțiile anuale au scăzut continuu, 
în special după anul 1989, la sub 
4 milioane tone/an la țiței, respec-
tiv în jur de 10 – 11 milioane m.c./
an la gaze naturale. De asemenea, 

capac i tatea 
de rafi nare a 
scăzut la cir-
ca 40 – 50%, 
iar industriile 
petrochimică 
și de utilaje 
petroliere la 
sub 20%, în 
raport cu cele 
existente în 
anul 1989. În 
aceste con-
diții, am de-
venit o țară 
importatoare 

de țiței/petrol, situație care va con-
tinua și în viitor. În ceea ce priveș-
te gazele naturale, am importat și 
importăm, deși producția internă ar 
asigura necesarul anual. De remar-
cat faptul că la gazele naturale stăm 
relativ bine, deoarece zăcămintele 
afl ate în exploatare și cele nou des-
coperite, în special în Marea Nea-
gră, vor asigura necesarul intern și 
nu numai, încă 30 – 40 de ani, cu 
condiția să nu le cedăm străinilor, 
indiferent de presiunile care se fac.

Deoarece petrolul și gazele na-
turale sunt resurse minerale epui-
zabile, oarecum și datorită efectelor 
negative asupra mediului, acestea 
trebuie folosite din ce în ce mai pu-
țin și, în fi nal, înlocuite total cu sur-
se de energie curate și regenerabile. 
Totuși, în condițiile actuale, pe ter-
men scurt și mediu, cu toate incon-
venientele pe care le au, petrolul (în 
special combustibilii și lubrifi anții) 
și gaze naturale, vor juca încă un 
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rol important în mixul energetic, pe 
toată perioada de tranziție la 100% 
energie curată și regenerabilă. 

În acest context, prezentarea 
unor lucrări tehnico-științifi ce în ca-
drul sesiunii DS4 reprezintă o con-
tribuție importantă la studierea/re-
zolvarea unor probleme importante 
și actuale, din acest domeniu. În 
cadrul sesiunii au fost prezentate 
10 lucrări, vezi programul, care au 
abordat probleme din domeniile ex-
puse în continuare:

 ● Zăcăminte de țiței și gaze na-
turale respectiv: Analiza gradientu-
lui geotermal al platformei Moesica 
(UPG Ploiești) și Infl uența difi cultă-
ților tehnologice ale sondelor asupra 
potențialului energetic al zăcămin-
telor de gaze naturale (UPG Ploiești 
și Romgaz Mediaș);

 ● Utilaje petroliere și exploa-
tarea acestora respectiv: Analiza 
vibrațiilor în operarea mașinilor și 

instalațiilor din industria de petrol și 
gaze (UPG Ploiești), Elemente con-
stituente pentru proiectarea unui 
sistem de risere aplicat în forajul 
off shore în zone cu ape adânci și ex-
trem de adânci (UPG Ploiești), De-
terminarea spumării și a punctului 
de congelare a soluțiilor în amestec 
pentru evacuarea lichidelor din tal-
pa sondei cu ajutorul dispozitivelor 
automate de introdus spumant pe 
perioada de iarnă (UPG Ploiești), 
Îmbunătățirea energetică a unui 
skid cu compresor cu șurub pentru 
injecția gazelor (COMOTI);

 ● Rezervoare și conducte pen-
tru țiței respectiv: Elemente pentru 
prevenirea și combaterea coroziunii 
la rezervoarele metalice cilindrice 
destinate stocării hidrocarburilor li-
chide (UPG Ploiești și CONPET), Pro-
vocările și soluțiile în implementarea 
unui sistem de detecție a scurgerilor 
pe o rețea complexă de conducte de 

țiței în România (ATMOS Internatio-
nal Ltd.);

 ● Piața de gaze din Republica 
Moldova până în anul 2030: pro-
vocări și oportunități (Universitatea 
Tehnică a Moldovei – UTM, Republi-
ca Moldova).

Apreciem în mod deosebit faptul 
că majoritatea lucrărilor au fost ela-
borate atât de către cadre didactice 
și cercetători cu experiență, cât și 
de tineri doctoranzi și cercetători. 
De asemenea, rememorăm, în mod 
deosebit, contribuția la buna des-
fășurare și nivelul ridicat al sesiu-
nii a reprezentanților UPG Ploiești, 
COMOTI București, Romgaz Mediaș, 
ATMOS International și UTM. 

Mulțumim tuturor autorilor men-
ționați în programul sesiunii pentru 
efortul de a elabora și prezenta lucrări 
cu un nivel ridicat științifi c aplicabile 
în industrie și cu reale efecte favora-
bile din toate punctele de vedere.  
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În contextul dinamicii prezente a 
sectorului energetic, trebuie îndeplini-
te angajamente la nivel european de 
neutralitate de emisii până în 2050 
(reducere cu 55% față de 1990 până 
în 2030), precum și 
cerințele de asigurare 
a securității energeti-
ce și a disponibilității 
energiei pentru toți 
consumatorii (Trilema 
Energiei). Astfel, rolul 
energiei nucleare de-
vine din ce în ce mai 
important în tranziția 
energetică spre teh-
nologii de conversie 
fără emisii. În cadrul 
FOREN 2020 s-a pre-
văzut o secțiune de-
dicată energiei nucle-
are, pentru a marca 
importanța acesteia, 
menționată mai sus.

În cadrul secțiu-
nii s-au prezentat câteva categorii 
de lucrări referindu-se la prezenta-
rea generală a evoluției domeniului 
nuclear în lume și în România, la 

aspecte tehnologice legate de func-
ționarea reactoarelor nucleare de la 
CNE Cernavodă și la programele de 
cercetare de noi tehnologii nucleare 
și de analiză a evoluției lor în vii-

torul sistemului 
energetic.

Din prima 
categorie men-
ționăm lucrarea 
prezentată de 
Teodor Chirică și 
Lavinia Rizea.

Din cea de-a 
două categorie 
lucrările au atins 
teme legate de 
comportamen-
tul materialelor 
structurale și de 
construcție în 
regim de radia-
ții (Manuela Ful-
ger, Popa Andrei, 
Mirela Dulamă, 

Valentin Olaru), și de combustibilul 
nuclear și producerea de radionu-
clizi (Florescu Gabriela, Român Mi-
haela-Roxana).

Lucrările din cea de-a treia cate-
gorie s-au concentrat pe cercetarea 
de reactor mic modular (ALFRED). 
S-a prezentat stadiul cercetării și 
conceptele de bază (Constantin Ma-
rin), implementarea în industrie, in-
clusiv că sursă de energie termică 
(Nicolae Rodica), precum și mode-
larea pe termen lung a penetrării în 
sistemul energetic (Ionuț Purica).

Lucrările sesiunii s-au desfășu-
rat conform programului iar întrebă-
rile sosite la CNR – CME vor fi  adre-
sate specialiștilor pentru răspunsuri 
specifi ce.

Mulțumim tuturor autorilor pen-
tru efortul lor de a elabora și pre-
zența lucrări de înalt nivel științifi c și 
cu mare utilitate pentru programul 
nostrum nuclear. Am menționat mai 
sus doar autorii care au prezentat 
lucrările ceilalți fi ind listați în pro-
gramul conferinței.

Subliniem că CNR – CME prin 
temele abordate în conferințele sale 
contribuie atât la evoluția sectorului 
energetic din România cât și la cre-
area unei imagini de competență în 
cadrul CME. 

Reactor ALFRED
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1. Romelectro este antrepre-
nor general de proiecte comple-
xe de energie. Cum caracterizați 
momentul actual în evoluția fi r-
mei Dvs?

Romelectro va împlini în curând 
50 de ani de la înfi ințare, 50 de ani 
de experiență pe pia-
ța românească și in-
ternațională. Mai cu 
seamă în ultimii 30 
de ani, Romelectro 
s-a consolidat ca an-
treprenor general în 
sectorul energetic, cu 
capacitatea de a de-
rula contracte pentru 
orice obiectiv energe-
tic, centrale termo și 
hidroelectrice, stații 
și linii de înaltă tensi-
une. Momentul actual 
este marcat de cursul fenomenului 
de tranziție energetică, amplifi cat de 
recentele documente emise la nive-
lul Uniunii Europene, perturbat de 
câțiva ani de un disruption genera-
lizat, dar parcă mai evident în sec-
torul energetic, și de un an de pan-
demie. Va urma o decadă complicată 
pentru toți jucătorii din energie. Pe 
noi această perspectivă nu ne spe-
rie, dar nici nu o vom lua în ușor.

2. Care sunt principalele va-
lori ale companiei și care este 
strategia de afaceri pe care o 
promovați pe termen scurt și 
mediu? 

În Romelectro cultivăm valori 
care să ne diferențieze în piață. Une-
le dintre acestea au fost deja verifi -
cate de mai mulți ani, cum ar fi  un 
prestigiu înalt atât în piața româ-
nească, cât și în cea internațională, 
sau capacitatea de comunicare cu 
medii de afaceri de culturi foarte va-
riate, sau capacitatea de integrare și 
coordonare de proiecte complexe, de 
investiții, care includ un număr foar-
te mare de specialități inginerești și 
categorii foarte variate de personal. 
La asta am vrea să adăugăm o mai 

bună performanță în managementul 
de proiect și o soliditate fi nanciară, 
două condiții importante pentru suc-
cesul unui antreprenor general de 
proiecte de mare anvergură.

Numai prin respectarea unor 
principii etice, o calitate ridicată a 

serviciilor și prin pro-
movarea unor lucrări 
de standard înalt 
vom genera apreci-
erile clienților noștri. 

În privința stra-
tegiei de afaceri voi 
menționa obiectivul 
de a ne consolida în 
piață ca antreprenor 
de lucrări complexe 
de energie, intra-
rea pe segmente noi 
de piață internă pe 
obiective complexe 

din alte domenii industriale și soci-
ale și revenirea pe piețele externe. 

3. Reprezentați o companie 
puternică pe piața de energie 
din România. Vă rog să mențio-
nați succint dintre poveștile de 
succes pe care compania dum-
neavoastră le-a înregistrat în ul-
timii ani. 

Un contract re-
marcabil realizat re-
cent l-a reprezentat 
instalarea și punerea 
în funcțiune a unui 
bloc energetic pe 
gaze (ciclu combinat) 
de 1200 MW, cel mai 
mare de acest tip în 
lume, la termocentra-
la Burullus, pe coasta 
Mării Mediterane în 
Egipt. O lucrare de re-
ferință pentru noi, în 
care ne-am redemon-
strat vocația interna-
țională, în parteneriat 
cu fi rme de prestigiu 
pe plan mondial. 

O altă lucrare de 
succes realizată peste 

hotare o reprezintă instalarea și pu-
nerea în funcțiune a cinci segmente 
de linii electrice de 220 și 110 kV în 
Kosovo.

La acestea se adaugă contractele 
pe care le derulăm în țară cu Hidro-
electrica la CHE Stejaru și cu Rom-
gaz la CTE Iernut, precum și suita 
de contracte de stații și linii electrice 
de înaltă tensiune, având client pe 
Transelectrica. 

4. Participați la derularea 
unui amplu program de inves-
tiții. Cu ce provocări vă con-
fruntați în prezent și cum este 
compania pregătită să răspundă 
acestora?

Penuria de investiții din ultimii 
10 ani a dus la slăbirea dacă nu 
chiar dispariția multor fi rme care 
participau la ele, mă refer la fi rme 
de proiectare, construcții, montaj, 
fabricanți de echipamente și mate-
riale. Pandemia și unele evenimen-
te anterioare (cum ar fi  de exemplu 
nefericita ordonanță 114) au adân-
cit și mai mult această criză. 

Este foarte bine că ne afl ăm în 
fața unor investiții de mare amploa-
re, cele mai multe angajate de gu-
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vern, altele anunțate de entități pri-
vate, investiții care în parte au și fi -
nanțarea asigurată. Va mai fi  doar o 
problemă: să avem cu cine le face! 

Romelectro este hotărâtă să 
participe la toate aceste proiecte. 

Să nu uităm că în acest timp în 
multe alte regiuni de pe glob sunt 
în desfășurare programe similare, 
sau chiar mai ambițioase. Noi vom 
încerca să jucăm acest rol pe care 
l-am avut la termo-
centrala din Egipt de 
hub al fi rmelor româ-
nești. S-ar mai echi-
libra astfel balanța 
comercială, care era 
negativă, iar pande-
mia a agravat-o și 
mai tare. 

5. Pandemia 
care afectează și 
țara noastră are 
repercursiuni pro-
funde în plan eco-
nomic, sanitar și 
social, iar omeni-
rea a fost brutal 
aruncată într-o 
nouă eră și trebu-
ie să se adapteze din mers. Care 
sunt măsurile principale pe care 
le-ați luat pentru depășirea si-
tuației și desfășurarea activită-
ții companiei în condiții de sigu-
ranță, asigurând în același timp 
și protejarea angajaților? 

Pandemia de Coronavirus, de-
clanșată la începutul anului 2020, a 
găsit compania Romelectro desfășu-
rată în aproape 15 șantiere în țară, 
cu proiecte din domeniul centralelor 
termo și hidroelectrice, stațiilor și li-
niilor electrice. În condiții difi cile im-
puse de starea de urgență și mai apoi 
de starea de alertă, cu grijă maximă 
pentru angajații proprii, dar și pentru 
clienții și partenerii de contracte, Ro-
melectro a continuat lucrul pe aceste 
șantiere și s-a organizat cum a putut 
mai bine ca mersul lor să continue! 
A fost o probă serioasă de maturitate 
și responsabilitate profesională! Atât 
în 2021 cât și în următorii ani, Ro-
melectro va continua să promoveze 
investiții în concordanță cu principiile 
dezvoltării durabile.

6. Orice criză înseamnă și 
noi oportunități. Care sunt opor-
tunitățile pe care le întrevedeți 

în perioada următoare pentru 
compania dumneavoastră, pen-
tru sectorul energetic și pentru 
economie, în general?

Energia era deja într-un proces 
de tranziție, declanșat în special de 
rigori suplimentare pe care lumea 
le impune condițiilor de viață și în 
primul rând condițiilor de mediu. 
Termenul de schimbări climatice, 
cu efectul acesta de revoluționare 

a multor domenii industriale care 
poluează, dar în special energia și 
transporturile a apărut de peste 25 
de ani. La ediția FOREN din 2006, 
ISPE a avut o masă rotundă care s-a 
numit 20,20,20 up to 2020. În ceea 
ce privește următorii ani în România, 
anticipăm un portofoliu generos de 
contracte cu investiții mari, deoare-
ce sectorul energiei este baza eco-
nomiei românești. Abordarea comu-
nității de afaceri este că ar trebui să 
continuăm să fi m o țară importan-
tă, cu un sistem energetic puternic, 
sustenabil și care protejează mediul 
înconjurător, care este capabilă să 
exporte energie către țările vecine. 

Așteptăm să demareze investi-
țiile din Planul Național de Investi-
ții și Relansare Economică (PNIRE), 
lansat la începutul lunii iulie de gu-
vern, și cele din Planul Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR), lan-
sat în noiembrie, precum și celelal-
te investiții energetice, anunțate cu 
entuziasm în ultimii ani. 

Romelectro se va concentra pe 
investițiile care au ca obiect centra-
lele hidro și termo, energiile rege-
nerabile, stații și linii, investiții de 
efi ciență energetică. Ne vom mai 

concentra pe investițiile pe teme 
noi, cum ar proiecte pe hidrogen, de 
stocare electrică și hidro, digitaliza-
re a sistemului energetic.

7. Digitalizarea a câștigat un 
teren imens în această perioa-
dă, multe domenii de activitate 
dezvoltându-se online, mai bine 
și mai devreme decât ne-am fi  
imaginat. Cum este aceasta re-

alizată la nivelul com-
paniei dumneavoastră 
și cu ce rezultate? 

Digitalizarea în ener-
gia românească,  a înce-
put de la jumătatea anilor 
90, iar dacă vom consi-
dera când a ajuns primul 
microprocesor într-o cen-
trală, chiar cu 20 de ani și 
mai înainte. Ne preocupă 
digitalizarea proceselor 
de offi  ce, numai că inves-
tițiile și șantierele nu se 
pot administra lucrând la 
domiciliu, construcțiile se 
ridică prin muncă fi zică. 
Într-adevăr chiar dacă 
SEN a fost de-a lungul is-
toriei un puternic promo-

tor al tehnologiilor digitale, suntem 
departe de a fi  mulțumiți cu situația 
sistemului în această privință a di-
gitalizării, iar noi în fi rma și grupul 
Romelectro suntem pregătiți să par-
ticipăm la aceste investiții.

8. Ce așteptări aveți de la 
anul 2021?

Așteptăm mai mult respect din 
partea autorităților pentru capitalul 
românesc și pentru antreprenoriatul 
românesc, desigur și cel mic la ni-
velul IMM-urilor, dar pe noi ne inte-
resează cel mare, care poate duce 
investiții de zeci și sute de milioa-
ne de lei. Statul român ar trebui să 
îi stimuleze pe acești antreprenori 
măcar la nivelul altor state din re-
giune, intrate în UE în ultimele trei 
decenii. Ne dorim de asemenea o 
mai mare predictibilitate fi scală, in-
vestițională, legislativă în domeniul 
construcțiilor industriale, inclusiv 
cele energetice. Și mai așteptăm să 
demareze investițiile din cele două 
planuri naționale menționate PNIRE 
și PNRR și a multor altor investiții de 
care economia și societatea româ-
nească au mare nevoie. 

Parteneri si coorganizatori ai FOREN 2020Parteneri si coorganizatori ai FOREN 2020¸

Stația electrică Bradu 400/220/110/20 kV
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Legal Newsletter 

22 Decembrie 2020 22 December 2020 

n data de 12 Noiembrie 2020, a fost publicat n 
Monitorul Oficial Ordinul nr. 199/2020 privind 
aprobarea Regulamentului pentru acordarea 
autoriza iilor de nfiin are i a licen elor n sectorul 
gazelor naturale (“Ordinul nr. 199/2020”) emis de 
Autoritatea Na ional  de Reglementare n domeniul 
Energiei (“ANRE”). 

On 12 November 2020, the Order no 199/2020 for 
the approval of the Regulation on the grand of 
establishment authorizations and of natural gas 
licenses (“Order no 199/2020”) issued by the 
Romanian Energy Regulatory Authority (“ANRE”). 

Ordinul nr. 199/2020 vine s  nlocuiasc  Ordinul 
ANRE nr. 34/2013 privind aprobarea Regulamentului 
pentru acordarea autoriza iilor de nfiin are i a 
licen elor n sectorul gazelor naturale. 

Order no 199/2020 replaces the ANRE Order no 
34/2020 for the approval of the Regulation on the 
grant of establishment authorizations and of natural 
gas licenses. 

Ordinul nr. 199/2020 va intra n vigoare la data de 1 
ianuarie 2021.  

Order no 199/2020 shall enter into force on 1 
January 2020. 

Nout i privind documente specifice solicitate 
pentru anumite tipuri de autoriza ii de nfiin are i 
de licen e n sectorul gazelor naturale: 

Novelties regarding the specific documents 
requested for certain types of establishment 
authorizations and licenses in the field of natural 
gas: 

La solicitarea acord rii autoriza iei de nfiin are a 
conductelor de alimentare din amonte aferente 
produc iei de gaze naturale n cazul unor noi 
perimetre, conform noilor reglement ri, se vor 
depune i: 

1. When applying for authorization for the
establishment of upstream pipelines related
to the production activity of natural gas in the
case of new oil fields, according to the new
regulations, the following shall be submitted as
well:

documentul emis de ANRM care s  con in  
cumulativ urm toarele informa ii: 

the document issued by ANRM which
contains cumulatively the information below:

i. the name of the development-exploitation
and exploration petroleum concession
titleholder;

ii. the object of the concession agreement
(name of the production field/ commercial
deposit according to the petroleum
agreement/ underground storage deposit);

denumirea titularului de acord de concesiune 
de dezvoltare-exploatare i explorare 
petrolier ;

obiectul acordului (denumirea perimetrului de 
produc ie/ z c m ntului comercial conform 
acordului petrolier/depozitului de nmagazinare 
subteran );

data (ziua/ luna/ anul) p n  la care este 
ncheiat acordul petrolier conform prevederilor 
legisla iei specifice incidente. 

iii. date (day/ month/ year) up to which the
petroleum agreement is concluded in
accordance with the provisions of the
specific incident legislation.

Se renun , astfel la solicitarea copiei acordului 
petrolier, prev zut  n vechiul act normativ.  

The request for a copy of the petroleum agreement 
(provided by the previous regulation) is, as such, 
waived. 
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De asemena, se renun  la solicitarea copiei avizului 
tehnic de racordare la sistemul/obiectivul la care se 
realizeaz  racordarea. 

The request for a copy of the technical connection 
endorsement to the system/ objective to which the 
connection is made is waived as well. 

n procedura de solicitare a acord rii licen ei de 
furnizare de gaze naturale, de biogaz/ biometan 
sau de GNL au intervenit urmatoarele modific ri: 

2. The procedure for applying for natural gas/
biogas/ biomethane/ liquefied natural gas
supply license, the following changes occurred:

este solicitat  o declara ie scris , n original, pe 
propria r spundere, a reprezentantului legal al 
solicitantului privind cifra de afaceri estimat  a 
fi realizat  ca furnizor de gaze naturale, de 
biogaz/ biometan sau de GNL n primul an de 
activitate; 

a written statement, on the sole responsibility
of the applicant’s legal representative
regarding the expected turnover as a supplier
of natural gas/ biogas/ biomethane/ liquefied
natural gas in the first year of activity is
requested;

spre deosebire de vechea reglementare, se 
clarific  faptul c  pragul minim de 100.000 EUR 
de care solicitantul trebuie s  dispun  se 
calculeaz  prin raportare la cursul valutar de 
schimb la BNR valabil p n  la 1 a lunii n care 
se nregistreaz  cererea de acordare a licen ei; 

unlike the previous provisions, it is clarified
that the minimum threshold of EUR 100.000
of the applicant shall be calculated by
reference to the exchange rate of BNR valid
until the 1st of the month in which the
application for the license is registered;

disponibilit ile financiare care se cer a fi 
dovedite de c tre solicitant pot fi probate, 
conform noilor prevederi i cu disponibilul din 
contul curent, sus inut cu extras de cont bancar 
al solicitantului nsu it prin semnatur  de 
reprezentantul legal al acestuia, la data 
depunerii cererii la ANRE. 

according to the new provisions, the financial
availabilities required to be justified by the
applicant, can also be justified with the
current account, supported by account
extract of the applicant supported by the legal
representative’s signature, on the date of the
submission request to ANRE.

Apreciem faptul c  modificarile operate de ANRE vin 
n nt mpinarea operatorilor, corect nd (e.g., 
renun area la solicitarea copiei acordului petrolier) i 
clarific nd (e.g., probarea disponibilit ilor financiare cu 
extrasul de cont curent) o serie de disfunc ionalit i 
care, n trecut, au n scut confuzie i au generat 
nt rzieri n procesul de autorizare/licen iere.   

One may state that the amendments brought by 
ANRE are useful for the operators, correcting (e.g., 
waiver of the copy of the petroleum agreement) and 
clarifying (e.g., the proof of the financial availabilities 
with the current account extract) a number of 
malfunctions, which, in the past, led to confusion and 
delays in the authorization/ licensing process. 

Pentru mai multe detalii v  rug m s  ne contacta i: For further details, please contact: 

Daniel Vl sceanu 

Partener  

Daniel Vlasceanu 

Partner 

+4 0728 182 566

daniel.vlasceanu@vepartners.ro 

+4 0728 182 566

daniel.vlasceanu@vepartners.ro 

Acest newsletter a fost preg tit exclusiv n scop de informare general  
i nu se va interpreta ca i consultan  juridic . n m sura n 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. 
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În această toamnă, marcată de 
criză sanitară care apasă întreagă 
lume, a plecat dintre noi la cele veș-
nice, provocând durere familiei și 
celor care l-au cunoscut și apreciat, 
Alexandru Emanoil. Dumnezeu să-l 
odihnească!

L-am cunoscut, sau mai bine 
spus am auzit de el când că tânăr 
inginer m-am angajat la Întreprin-
derea de Distribuție a Energiei Elec-
trice București. Era deja, la numai 
treizeci și ceva de ani, o persona-
litate tehnică cu un cuvânt de cele 
mai multe ori hotărâtor în deciziile 
tehnice ale fi rmei. Conducea un co-
lectiv de elită, pe cel al Secției de 
Protecții prin Relee și Aparate de 
Măsură PRAM, căruia i-a menținut 
și îmbunătățit, de-a lungul anilor, 
competența tehnică și sentimentul 
de responsabilitate față de activita-
tea importantă pe care o desfășura.

Mai târziu, am afl at că Alexandu 
Emanoil devenise un inginer de ex-
cepție, după ce a fost și un student 
de excepție, cunoscut de colegi pen-
tru seriozitatea și pasiunea cu care 
învăța, de cele mai multe ori uitând 
că există și timp liber.

Cu mult realism și o mare res-
ponsabilitate Alexandru Emanoil a 
încercat, prin toate mijloacele, să 
introducă, cât se putea în acea pe-
rioadă, anii ´70 – ´80 ai secolului 
trecut, noile tehnologii sau să modi-
fi ce schemele unor instalații de pro-
tecții sau automatizări, prin care să 
suplinească nivelul de calitate redus 
al unor echipamente disponibile în 
acea epocă.

Alexandru Emanoil era o perso-
nalitate și printre colegii din țară, 
majoritatea ingineri de excepție, 
prezentând, la întâlnirile periodice 
cu aceștia, soluții tehnice noi, in-
venții și inovații care dovedeau o 
creativitate deosebită. În anii ´80 ai 
secolului trecut, Alexandru Emanoil 
a publicat mai multe cărți: Protecția 
prin relee, volumele 1 și 2, Anclan-
șarea automată a rezervei în insta-
lațiile electrice etc., utile pentru toți 
specialiștii în domeniu.

Valoare sa deosebită ca inginer 
l-a făcut să se opună continuu im-
posturii, incompetenței, demagogi-

ei, întrând în confl ict adesea cu cei 
cărora le prisoseau aceste „calități“. 
Așa încât unele confl icte cu persoa-
ne suspuse sau probleme legate de 
„dosarul de personal“ (o soră emi-
grase în RFG) i-au provocat multe 
momente de tensiune și i-au blocat 
orice eventuale posibilități de pro-
movare.

După 1990, când problemele le-
gate de dosarul de personal au dis-
părut, Alexandru Emanoil a devenit 
director tehnic și, mai apoi, directo-
rul plin al întreprinderii, 
imprimând în întreagă 
activitate a acesteia, 
ce știa mai bine, com-
petență și seriozitate, 
încercând și reușind să 
asigure în vremuri tul-
buri și cu o fi rmă care 
aducea cei mai mulți 
bani Sistemului Ener-
getic, dar trăia în să-
răcie lucie, un serviciu 
de calitate clienților. Cu 
toate acestea, motive 
legate de atmosfera de 
pe malul Dâmboviței au făcut să fi e 
schimbat din funcție și l-au deter-
minat să părăsească întreprinderea 
pe care o servise aproape 40 de ani.

Activitatea de inginer a continu-
at ca proiectant, apoi în străinătate, 
în calitate de consultant și expert 
pentru puneri în funcțiune, și din 
nou că proiectant la ISPEH, unde 
era foarte îndrăgit de cei tineri pen-
tru competență și pentru disponibi-
litatea pe care o manifesta, împăr-
tășindu-le cunoștințele și experien-
ța, pe care le avea din plin. În acea 
perioadă, ne-am mai întâlnit cu di-
verse prilejuri, când am discutat cu 
aceeași plăcere și sinceritate ca și în 
vremurile când am fost colegi.

Experiențele personale pe care 
le-am împărtășit cu Alexandru 
Emanoil sunt pentru mine memo-
rabile. În afară discuțiilor tehnice 
pe care le purtăm la serviciu mult 
timp – eu ca tânăr inginer care 
încerca să învețe cât mai mult cu 
aceste prilejuri –, au existat, mai 
târziu, și altele, care mi-au creat un 
sentiment deosebit de apreciere față 
de el. În anii ´90, într-o ședința re-

strânsă la vârful RENEL, am fost obli-
gat, de către președintele din acea 
perioadă, să părăsesc sala (poate 
pe bună dreptate, pentru că nu fu-
sesem invitat). Reacția lui Alexandru 
Emanoil, care mă invitase să parti-
cip, a fost să iasă din sală odată cu 
mine, în semn de protest. Reacții 
negative sigur au existat pentru el, 
dar, pentru mine, gestul de loialita-
te a însemnat mult.

Altă dată, într-o delegație la 
Paris, am reușit să-i percep o altă 

față pe care nu o cu-
noșteam, când l-am 
văzut cărând în spate, 
în plină vară, pe stră-
zile orașului, schiuri de 
bună calitate, pe care, 
în puținul timp liber pe 
care l-am avut la dis-
poziție, le-a cumpărat 
pentru fi icele lui, de la 
un magazin de articole  
sportive.

Alexandru Emanoil 
a fost nu numai un in-
giner talentat, ci și un 

om de cultură, care simțea și nevo-
ia să se exprime că atare. Era mai 
ales un fi n și iubitor și cunoscător al 
muzicii de operă. Știam pentru că îl 
auzisem, în direct, că participa în-
totdeauna cu succes la diverse con-
cursuri radiofonice pe această temă. 
Am fost însă surprins, când mi-a 
făcut cadou, pe rând, cu dedicație, 
cele trei cărți extrem de bogate în 
informații pe care le-a scris cu acest 
subiect: Opera italiană în capodo-
pere, Opera romantică rusă, Opera 
romantică franceză, pentru că, până 
la acel moment, n-am perceput cât 
de mare era pasiunea lui pentru 
muzica de operă și cât de vaste erau 
cunoștințele sale în acest domeniu.

Urările pe care ni le trimiteam, 
de câteva ori pe an, rămăseseră 
singurele legături pe care le-am mai 
avut în ultimii ani cu dl Emanoil. Mă 
simțeam bine de fi ecare dată când 
le trimiteam sau le primeam, știind 
că sunt de la un om de excepție.

Rămas bun și odihnește-te în 
pace, Domnule Alexandru Emanoil!

Ing. Alexandru Simhas

ING. ALEXANDRU EMANOIL

In memoriamIn memoriam
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