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Forumul Regional al Energiei - FOREN
2020,
7-10
Septembrie
2020,
eveniment bienal tradițional al asociației
Comitetul Național Român al Consiliului
Mondial al Energiei (CNR – CME), aflat
la cea de a XV-a ediție, și-a desfășurat
lucrările în pofida situației impuse de
criza sanitară, răspunzând necesității de
dezbatere a unor subiecte esențiale ale
domeniului energiei și cu speranța
revenirii la o situație normală într-un
viitor cât mai apropiat.
Provocările inerente generate de o
asemenea decizie au fost nu numai de
tip administrativ, dar mai ales au fost
legate de așteptările participanților,
având în vedere inevitabila comparație
cu rezultatele edițiilor anterioare care
au beneficiat de condiții normale de
desfășurare. Cu toate condițiile
speciale,
mult
mai
restrictive,
considerăm – pe baza reacțiilor
beneficiarilor acestui eveniment - că
sesiunea din 2020 si-a atins scopul,
lucru demonstrat și de cifrele din
statistica de mai jos care dovedesc
audiența avută, actualitatea tematicilor
propuse, calitatea vorbitorilor și a
discuțiilor, dar și găzduirea unor lucrări
științifice interesante. Acest lucru s-a

reflectat în numărul de participanți interesați în subiectele propuse, care a
depășit – chiar în condițiile unui buget
de timp mai mic – toate celelalte evenimente similare din anii precedenți, luate
individual.
La dezbaterile din sesiunile forumului au
participat reprezentanți ai conducerii
World Energy Council (prin secretarul
general și coordonatorul pentru
Europa), ministrul Economiei și Secretarul de Stat pentru Energie, conducerea CNR-CME, directori ai Comitetelor membre din Franța și Germania,
secretarul Academiei române, membru
al Consiliului de Administraţie al
Agenţiei Europene de Reglementare în
Energie (ACER) .
Prin toate acestea, FOREN și-a confirmat și întărit statutul de eveniment de
sinteză a marilor teme din energetica
regională și națională, iar concluziile
rezultate în urma dezbaterilor au permis
cristalizarea unor direcții de politici
energetice care pot constitui subiecte
de reflexie și acțiune pentru decidenți,
dar și pentru ceilalți specialiști din
domeniu. Este motivul pentru care
considerăm necesar de a pune acest
document la dispoziția celor interesați
sub formă de mesaj.
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STATISTICA FOREN 2020
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sesiuni
de prezentări

sesiuni
de discuții

zile

23

companii
din domeniul
energie

40+
articole
parteneri
media

67 500

de oameni
au vizualizat evenimentul
pe Facebook

35+

factori
de decizie

75+

lucrări
științifice

24+

de ore de LIVE streaming
în cele 4 zile de eveniment

256 000
de conturi unice
au văzut evenimentul
în news feed

23 800
de interacțiuni
cu postarile

Există provocări extraordinare care stau în fața sectoarelor energetice ale țărilor din
regiune, inclusiv al celui românesc, complexitatea problemelor fiind amplificată de actuala
pandemie. FOREN 2020 a fost un bun prilej de a realiza ce s-a întâmplat, ce am făcut bine,
dar mai ales, ce am greșit în dezvoltarea sectorului și – mai ales – care ar fi soluțiile potrivite
cu noua situație. Prezentările și dezbaterile au demonstrat un echilibru între problematica
diversă și complicată a sectorului energie la acest moment, cu provocări și amenințări
serioase care cer o totală reconsiderare a lui, dar și o stare de optimism (fie el și ponderat)
al unor oameni care stăpânesc această problematică și au soluții să o rezolve.
Fiind la un punct de cotitură, trebuie să regândim ce vom face pentru a îmbunătăți situația
sectorului în perspectiva unui nou început. Din acest punct de vedere, s-au desprins două
idei de bază comune atât la nivel national, cât și regional:
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• Este o bună ocazie ca revigorarea
spre un nou normal - pe care îl vom
construi după pandemie - să se
realizeze având în vedere dezvoltarea
sustenabilă în perspectiva ca Europa
să devină primul continent neutru din
punct de vedere climatic. Provocarea
majoră o reprezintă realizarea
simultană a celor două scopuri:
integrarea și dezvoltarea pieței
interne unice și decarbonarea bazată
pe creșterea rolului surselor cu emisii
zero de gaze cu efect de seră și
schimarea
rolului
și
ponderii
combustibililor fosili, în același timp
cu utilizarea de noi combustibili
(hidrogen și biocombustibili) și a noi
tehnologii ”disruptive”.

• Realizarea acestor deziderate
necesită o tranziție cu importante
implicații economice și sociale. De
aceea, se simte nevoia de introducere
a unui concept nou și anume acela de
umanizare a tranziției energetice,
ceea ce implică punerea oamenilor pe
primul loc pentru că după această
criză, refacerea va fi dificilă și va
necesita cea mai mare realocare mondială de capital din istorie. În plus,
tranziția necesită plasarea consumatorului în centrul acțiunilor generate
de această transformare fundamentală, altfel acest efort nu va fi benefic
tuturor celor implicați.
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Cele două idei de bază au generat discuții pe tematici complexe dintre care cele mai
relevante pentru energetica românească și asupra cărora se consideră că merită ca
decidenții să se focalizeze în acțiunile lor, sunt următoarele:
• Green Deal reprezintă cea mai importantă provocare a Europei pentru următorii 30 de ani.
Sarcinile pentru țările din Europa Centrală și de Est (ECE) vor genera probleme politice,
tehnologice, financiare, dar trebuie ca țările din zonă să fie pregătite să le facă față pentru
că înainte de a fi un document de angajare economică, financiară și socială a continentului
nostru, Green Deal este un act de viziune comună a statelor care compun Uniunea și un
angajament la unitate a acesteia;
• Există necesitatea unor noi abordări în materie de cei 4D: Decarbonare, Digitalizare,
Dereglementare și Descentralizare în timpul acestei tranziții;
• Este momentul unei regândiri a balanței resurselor energetice, fosile, regenerabile și
nucleare, cât și abordarea eficienței energetice ca soluție prioritară după principiul definit
de Directiva specifică: ”energy efficiency first”. Trebuie gândit rolul unor combustibili de
tranziție și – în mod special – cel al gazului natural și promovate investițiile de extindere a
bazei acestor resurse;
• O provocare încă nerezolvată corespunzător o reprezintă integrarea piețelor de energie
în ECE, în prezent și în viitor. Se recunosc beneficiile aduse de liberalizarea totală a piețelor
de gaze natural și electricitate, dar și riscurile aferente asupra consumatorilor finali în cazul
• Legat de provocarea de mai sus, apare rolul din ce în ce mai important al realizării
rezilienței dinamice a sistemelor energetice din zonă, mai ales că evenimente recente au
demonstrat necesitatea unor strategii adaptive pentru analizele de risc, incluzând extreme
climatice, riscuri cibernetice, analize geo-strategice etc.
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La toate aceste provocări a apărut întrebarea legitimă:
> Sunt pregătite autoritățile guvernamentale și locale din regiune, dar mai ales din România,
pentru a le face față?
> Dar companiile de utilități?
> Dar consumatorii?

Răspunsul comun este acela că primul pas în rezolvarea acestei dileme îl reprezintă
înțelegerea tendințelor și cunoașterea modalităților de soluționare inclusiv prin
participarea la evenimente cum a fost FOREN 2020. În timpul dezbaterilor, s-a observat o
îngrijorare la mai mulți vorbitori, poate nu atât pentru întocmirea unei liste corecte de
proiecte și pentru prioritizarea lor, luând în considerare aceste tendințe, cât mai ales pentru
realizarea unui cadru legislativ și de reglementare potrivit pentru implementarea lor. În
sistemul energetic românesc se simte acut necesitatea realizării unor noi investiții majore
pe care noul normal să le promoveze. Totodată, rămâne îngrijorarea pentru capabilitatea de
a scrie proiecte, de a demonstra fezabilitatea și bancabilitatea fiecărei investiții care va fi
propusă la finanțare, un lucru demonstrat la toate programele anterioare de finanțare și
care își are explicația în necultivarea, irosirea și - în final -pierderea capabilităților interne
de consultanță și inginerie preinvestițională.
Această constatare poate fi extinsă la un un al cincilea ”D” cu impact asupra energeticii
mondiale: Deprofesionalizarea. Este un alt semnal de alarmă care avertizează asupra unei
reduceri evidente a capabilităților inginerești, profesionale în general, cu efecte în buna
funcționare a sistemului. Cauzele trebuie căutate pe tot lanțul, de la învățământul mediu și
profesional, cel universitar, apoi calificările și acumulările profesionale de care trebuie să se
îngrijească fiecare participant la sistem, implicat în domeniul energie. Este de semnalat aici
un subiect tratat mai puțin tranșant, mai mult aluziv, dar clar ca mesaj de avertisment, cel al
calificării și competenței persoanelor cu funcții de conducere în entitățile statului,
autorități centrale sau firme de utilități energetice. Mai mult decât asta, din nefericire, de-a
lungul anilor, au fost destule cazurile când acțiunile de strategie energetică au ajuns la
inițiativa unor decidenți politici neadecvați funcției pe care o ocupă, care nu aveau o
minimă pregătire și competență pentru a ocupa postul respectiv.
Flexibilitatea este un nou termen des utilizat în energie, definit drept capabilitatea unui
sistem energetic de a se administra adecvat în termeni de fiabilitate și variabilitate și de
incertitudine a cererii și ofertei de energie într-o plajă relevantă de timp. Nevoia de
flexibilitate, un concept deocamdată ignorat de autorități, este amplificată de amploarea
pe care l-a luat unul din cei 4 D- Descentralizarea, (s-a utilizat chiar expresia ”România este
condamnată la descentralizare”) prin instalarea de centrale pe surse regenerabile, în
principal PV și eolian, la inițiativa consumatorilor industriali și privați, stimulați de ținte
impuse în special din exterior și de scheme de ajutor ofertante. Aceasta, în paralel cu
penuria de investiții în surse ”centralizate” pe combustibili clasici, multe acum anunțate, dar
probabil puține continuate din rigori tot mai mari de finanțare și apoi de funcționare.
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Legată de acest concept rămâne întrebarea: cine investește în flexibilitate, sau - și mai
precis - a cui este responsabilitatea de a investi în flexibilitate? La ea ar trebui să răspundă
din nou autoritățile din energie, în cadrul dezbaterilor, desprinzându-se opinia că este
nevoie de o nouă gândire a ”împărțirii responsabilităților” între entități centrale, TSO, DSO,
investitori privați și alți opreratori din sistemul energetic, ca și a unui cadru care să
încurajeze acest tip de investiții. Un alt concept utilizat este cel al rezilienței dinamice a
sistemelor energetice, care devine tot mai importantă odată cu creșterea complexității
sistemelor și cu apariția unor noi riscuri generate și de acest lucru, dar și de factori externi
cum ar fi schimbările climatice. Soluții pentru rezolvarea acestor tipuri de probleme există,
însă solicită investiții suplimentare în noi tehnologii inovatoare, chiar ”disruptive”. La noi
doar se vorbește despre soluții de stocare, despre hidrogen, microrețele etc., dar aplicarea
lor rămâne încă timidă și puțin încurajată.
Un alt lucru foarte important este faptul că există opinia generală că trebuie să investim
acum în sectorul energiei, dar e de nuanțat că nu oricum. Trebuie să investim profitabil și să
evităm investițiile care nu se pot recupera în timpul rămas până la definitivarea tranziției.
Nu trebuie să se uite că nu au mai rămas decât mai puțin de 30 de ani pentru a se realiza
țintele ambițioase propuse la nivel național și al Uniunii, iar proiectele în sectorul energiei
se materializează în intervale mari de timp. De aici, ca o concluzie unanimă, apare
necesitatea unor decizii corecte și rapide.
În acest sens, nici o soluție disponibilă nu trebuie neglijată în încercarea de soluționare a
provocărilor sectorului, în mod special a problemelor climatice generate de producerea,
transportul, distribuția și utilizarea energiei. Nu este – de aceea – de mirare că din ce în ce
mai mult se abordează soluții complexe integrate, de exemplu, decarbonarea trebuie
abordată nu numai la nivelul producției de energie electrică (soluții cu captare de CO2,
folosire de surse regenerabile și filiere nucleare), dar și la nivelul combustibililor. De
asemenea, cererea rămâne și ea importantă din mai multe motive: în primul rând pentru că
poate ajuta la rezolvarea sărăciei energetice și apoi prin posibilitatea de a-și modifica
structura în sensul înscrierii în Green Deal. De aceea, o mai puternică legătură între
politicile industriale și cele energetice este o necesitate, iar decidenții, bine sfătuiți de
specialiști, trebuie să aibă un rol activ în asigurarea unor politici bune pentru perioada
următoare. Ca veste bună, a apărut opinia unor reprezentanți ai marilor bănci de dezvoltare
care au confirmat - și cu acest prilej - disponibilitatea finanțelor pentru orice investiție din
marea tranziție energetică, evident în condițiile menționate de prezentare de proiecte
sustenabile și bancabile.
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În sfârșit, dar nu ultima ca importanță, este de relevat situația în continuare precară a
energiei termice, problemă în continuare nerezolvată în România. A apărut clar că energia
termică - considerată ca responsabilitate a tuturor, dar până la urmă a nimănui - este o
problemă veche, care formal continuă să fie responsabilitatea mai multor ministere și
autorități locale, dar care - poate din cauza asta - a devenit cenușăreasa sistemului
energetic din România, deși ar putea fi beneficiara unor finanțări foarte favorabile
incluzând fonduri europene nerambursabile, dar și credite avantajoase, fiind un subiect
sensibil la nivelul Uniunii Europene, iar odată rezolvată, ar putea contribui esențial la
realizarea țintelor Green Deal. Toate acestea în contextul necesității trecerii generalizate de
la sursele arhaice (lemne de foc, cărbuni) la surse moderne (prin cogenerare, chiar încălzire
electrică pe bază de surse regenerabile), având în vedere faptul că – în afară de Republica
Moldova și Albania, România are cel mai mic consum electric pe cap de locuitor din regiune
(cca 3000 kWh/an.loc).
Cele de mai sus reprezintă doar o sinteză restrânsă a unor probleme centrale dezbătute în
cadrul FOREN 2020 și care arată complexitatea tematicilor prezentărilor și discuțiilor
găzduite de acest eveniment. O serie de articole de prezentare ale sesiunilor din cadrul
forumului în care subiectele sunt tratate pe larg se găsesc în numerele 211, 212, 213 ale
publicației lunare a CNR – CME, Mesagerul Energetic.
***

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC AL CNR-CME
Considerăm că ideile prezentate pot constitui subiecte-temă în luarea unor decizii
importante la nivelul sectorului energetic românesc și în cazul că anumite aspecte s-ar dori
clarificate, CNR – CME își exprimă disponibilitatea pentru continuarea discuțiilor asupra
oricăreia din tematicile domeniului.

Mesajul FOREN 2020 este coroborat cu Workshopul ”MESAJUL FOREN 2020. CONCLUZII,
RECOMANDĂRI, MĂSURI”, 5 Octombrie 2020.
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