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SIREN – Simpozionul Român al Energiei
Una din concluziile desprinse din Mesajul FOREN 2020, manifestare emblematică a CNR-CME,
și din celelalte evenimente organizate de organizația noastră o reprezintă faptul că acum, mai
mult ca anterior, 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 s-a făcut
bine, dar mai ales, ce s-a greșit în dezvoltarea sectorului și care ar fi soluțiile potrivite cu noua
situație în primul rând cu accent pe problemele regionale.
În privința sectorului energiei din România, o altă concluzie a fost aceea că o mulțime de
factori externi (dintre care cei mai importanți sunt pandemia și noua viziune europeană a unui
sector energetic neutru față de climă) și interni (necesitatea regândirii priorităților
investiționale) generează condițiile unei noi viziuni și - deci - impun o nouă abordare a
dezvoltării acestui sector. În esență, fiind la un punct de cotitură, trebuie să regândim ce vom
face pentru a îmbunătăți situația sectorului în perspectiva unui nou început.
Totodată, se constată ritmul tot mai accelerat de transformare a tehnologiilor din sectorul
energiei, unele complet noi, numite chiar ”disruptive”, lucru care impune o readaptare a
politicilor aferente transpuse printr-un cadru legislativ și de reglementare adecvat. La toate
acestea, trebuie adăugată existența unei presiuni sociale mai mare privind transparența
actului decisional pe baza unor dezbateri largi, în primul rând în familia specialiștilor
domeniului.
În acest context și având în vedere misiunea declarată a CNR-CME, s-a considerat utilă
organizarea bienală a unui Simpozion Național al Energiei (SIREN) care să găzduiască dezbateri
relevante privind tranziția sectorului românesc al energiei către țintele autoangajate de către
România ca Stat Membru al UE și care – prin concluziile la care se ajunge în cadrul lui - poate
ajuta la realizarea unor decizii corecte. Acest eveniment national se dorește a fi organizat în
anii impari, în timp ce Forumul Regional al Energiei - FOREN se desfășoară în continuare în
cei pari.
SIREN din acest an se va desfășura sub egida Ministerului Energiei. Co-organizatori și
participanți pentru diversele sesiuni vor fi autoritățile de reglementare din domeniu, mari
companii de utilități, operatori pe piețele din domeniu, bănci finanțatoare a unor proiecte
importante și mari producători de echipamente.
CNR-CME vă invită cu drag la acest eveniment pe care ni-l dorim interesant și - mai ales – util
dumneavoastră și compani dumneavoastră!
2

SIREN – Simpozionul Român al Energiei | Sectorul energetic românesc - Șansa unui nou început

SESIUNI DE COMUNICĂRI
SC 1 TRANZIȚIA SECTORULUI ENERGIE ÎN ERA DIGITALĂ
SUBIECTE PREFERENȚIALE

Transpunerea Green Deal european la sectorul energetic românesc; Digitalizare și descentralizare efecte asupra piețelor de energie; Rolul sistemelor de distribuţie în perioada de tranziţie; Agregatori
şi cooperative energetice; Politici privind electrificarea şi urbanizarea.

SC 2 NOI TEHNOLOGII ÎN ENERGIE: STOCARE, HIDROGEN, EFICIENȚA
ENERGETICĂ, CALITATE ENERGIE
SUBIECTE PREFERENȚIALE
Sisteme flexibile; sistemul generare în funcţie de utilizare; Tehnologia Hidrogenului: hidrogenul
verde sau albastru; Tehnologii privind Stocarea Energiei; Cresterea eficienței energetice prin
tehnologii noi și acțiuni adecvate; Tehnologii de decarbonare; Flexibilitatea utilizatorilor (DR).

SC 3 RESURSELE PRIMARE DE ENERGIE UTILIZATE ÎN ROMÂNIA: PETROL, GAZ,
CĂRBUNE, NUCLEAR
SUBIECTE PREFERENȚIALE

Competiţia gaz – energie electrică; Impactul mobilității electrice asupra necesarului de petrol;
Resurse și noi perimetre de explorare; Tehnologii și echipamente moderne pentru operațiuni în
amonte, mijloc și aval în industria de petrol și gaze; Transportul, depozitarea și distribuția de gaze,
petrol și produse petroliere; Digitalizare și rețele inteligente; Impactul asupra mediului și
decarbonarea în industria minieră, petrol și gaze; Tehnologii curate în industria cărbunelui;
Reactoare nucleare flexibile; Managementul deșeurilor nucleare.

SC 4 PIAȚA DE ENERGIE: LIBERALIZARE, INTEGRARE ÎN PIAȚA UNICĂ, INFLUENȚA
CONECTĂRII SRE, CENTRAREA PE CONSUMATOR
SUBIECTE PREFERENȚIALE

Centrarea pe client; Umanizarea energiei; Soluții impuse de societate vs. cerute de tehnologie;
Accesibilitate și egalitate socială; Conectarea la piața uniăa Europeană; Piețe locale de energie în
contextul apariției cooperativelor energetice; Influența creșterii ponderii SRE asupra funcționării
SEN; Soluții de tip blockchain; De la consumatorul vulnerabil la utilizatorul activ de energie
(prosumer).

SUBIECTE CHEIE PENTRU SESIUNILE DE COMUNICĂRI
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PROCEDURĂ DE TRIMITERE LUCRĂRI ȘI POSTERE
Comitetul de organizare SIREN 2021 invită reprezentanții comunității energetice din România, specialiști din
sectorul energiei, să prezinte lucrări pentru sesiunile de comunicări și poster, împărtășind astfel opiniile și
experiența lor celorlalți participanți și contribuind la dezvoltarea tehnologică a sectorului energie național.
Lucrările selectate vor fi transmise de autori pentru a fi distribuite tuturor participanților în format online, prin
intermediul site-ului www.cnr-cme.ro.

-

VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI URMĂTOARELE INDICAȚII ȘI REGULI ALE SIREN 2021:
Toate lucrările vor fi transmise în limba Engleză.
Toate lucrările trebuie să conțină Titlu, Rezumat și Cuvinte Cheie în limba Română și Engleză.
Este obligatoriu ca toți autorii să aibă referințe personale precum: organizația din care fac parte, poziția pe
care o ocupă în cadrul organizației și o adresă de e-mail de contact.
Lucrările transmise trebuie să respecte regulile de redactare conform informațiilor de mai jos. Template-ul
lucrărilor SIREN se poate găsi și pe site-ul www.cnr-cme.ro
Lucrările transmise trebuie să fie însoțite și de un Formularul de Copyright completat și semnat de autorul de
corespondență. Formularul de Copyright se poate găsi și pe site-ul www.cnr-cme.ro
Lucrarea se va transmite in extenso.

INSTRUCȚIUNI DE PREGĂTIRE A LUCRĂRILOR
Layout document Word:
Dimensiuni 17x24 cm
Margini: Top: 2, Left: 2, Bottom: 2, Right: 2 cm
Header/Footer: 3 cm

REZUMAT

> În rezumat, autorul (autorii) va specifica aspectele originale ale lucrării: realizări personale, abordarea
originală a unei teme, a.s.o. Rezumatul (nu mai mult de 100 de cuvinte) trebuie să fie scris în limba
engleză și în limba Română.
> Rezumatul va fi scris cu caractere italice (10pts), centrat stânga - dreapta 1cm cu Format - Paragraf.
> Cuvinte cheie: cuvinte reprezentative pentru lucrare (11pts)

CONȚINUTUL LUCRĂRII

> Conținutul lucrării trebuie scris în limba Engleză.
> Titlurile capitolelor vor fi numerotate, dacă este necesar, și vor fi scrise cu caractere mici (12
puncte), îngroșate.
> Prezentarea va fi clară și concisă, iar simbolurile utilizate vor fi specificate într-o listă de simboluri
(dacă este necesar).
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> În lucrare se vor folosi unitățile de măsură din sistemul Internațional de Unități de Măsură. Nu este
permisă publicarea de lucrări comerciale sau promoționale.

FORMULE

> Formulele vor fi aliniate la dreapta și scrise cu editorul de ecuații; dimensiune 12, 10, 7, 18, 12;
stil: cursiv variabil, LC greacă, italic.

TABELE

> Tabelul va fi scris cu caractere mici (10 pts). Tabelul va fi centrat, cu litere îngroșate, iar denumirea
acestuia va fi scrisă cu litere italice (10 pts), aliniate la dreapta.

FIGURI
> Figurile vor fi centrate. Legenda va fi scrisă cu caractere de 10pts.
> Figurile vor avea o legendă centrată (10pts).

CONCLUZII

> Lucrarea se va încheia cu un paragraf de concluzii, în care autorul (autorii) va specifica rezultatele
originale obținute și posibilele aplicații ale acestora (dacă există).
> Titlul „Concluzii” va fi numerotat, va fi scris cu caractere mici (12 pts), cu litere îngroșate, centrat.

REFERINȚE

> Bibliografia va respecta citatul din text care va fi numerotat, iar citatele din text vor fi făcute între
paranteze drepte, de ex. [1].
> În bibliografie, autorul (autorii) va face următoarele specificații obligatorii: inițiala prenumelui și a
numelui de familie, titlul cărții, tipografia, locul și anul revistei în care a fost publicată, numărul (luna),
volumul (îngroșat), anul, prima și ultima pagină. Numele autorului va fi scris cu caractere italice (10pts).
> Cărțile și articolele publicate în limba română vor fi scrise în limba română și traduse în engleză între
paranteze.
> Sunt acceptate și linkuri către website-uri.

POSTERE
> Autorii sunt invitați să trimită postere necomerciale despre tehnologii de ultimă generație și despre cele
mai inovatoare proiecte din sectoarele energie și sau legate de energie. Sesiunea poster se va desfășura în
format online, pe site-ul www.cnr-cme.ro.
> Posterele trebuie să respecte Template-ul de Postere care se poate găsi pe site-ul www.cnr-cme.ro
> Posterele trebuie să respecte instrucțiunile date autorilor prin e-mail sau descărcate de pe site-ul CNRCME.
> Lucrările transmise pentru sesiunea poster trebuie să conțină un rezumat de o pagină, prezentând
obiectivele, domeniul de aplicare, constatările de bază și concluziile lucrării.
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PUBLICAREA ȘI INDEXAREA
> Lucrările transmise vor fi evaluate și selectate de către membrii Consiliului Științific CNR-CME și de către
membrii Comitetului Tehnic de Programe din cadrul SIREN.
> Lucrările vor fi publicate în EMERG - Energie. Mediu inconjurator. Eficienţă. Resurse. Globalizare,
indexată BDI – Index Copernicus International, EBSCO.
> Secretariatul Executiv CNR-CME va deține drepturile de autor asupra tuturor lucrărilor acceptate și va
autoriza, la cerere, reproducerea adecvată.

PARTICIPAREA AUTORULUI LA SIMPOZION
> Cel puțin un autor al unei lucrări sau poster acceptate trebuie să fie inscris la SIREN și să ia parte la
eveniment pentru a prezenta lucrarea. Dupa prezentarea lucrarii si dupa selectarea acesteia de catre
Consiliul Stiintific, autorul va plati Taxa de publicare.

DATE LIMITĂ IMPORTANTE
Înregistrare autori și lucrări:
Dată limită pentru transmitere lucrări și postere:
Notificare lucrări selectate:

31 Mai 2021
15 Iunie 2021
30 Iunie 2021

CONTACTE PENTRU TRANSMITEREA LUCRĂRILOR ȘI A POSTERELOR
> Lucrarea in extenso împreună cu Formularul de înscriere cu lucrare și Formularul de transfer al
drepturilor de autor trebuie completate, semnate și trimise la articolesiren@cnr-cme.ro. Toate
documentele pot fi descărcate accesând site-ul www.cnr-cme.ro
Pentru orice alte întrebări, vă rugăm să ne contactați la articolesiren@cnr-cme.ro sau
siren@cnr-cme.ro

Bdul. Lacul Tei nr.1-3, cod 020371, Bucuresti sector 2
Cod fiscal 10225329; cont RON RO65RNCB0074029230110001, BCR sector 3
Telefon: 0372.821.475/476; E-mail: siren@cnr-cme.ro; Website: www.cnr-cme.ro
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