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Energia este o marfă care în prin-
cipiu nu poate fi  stocată, fi ind produ-
să în strânsă corelare cu consumul. 
Dezvoltarea explozivă a generării din 
surse regenerabile de energie (mai 
ales eoliene și electrovoltaice) și 
obiectivele Acordului pentru Comba-
terea Schimbărilor Climatice COP 21, 
încheiat la Paris în decembrie 2015, 
au impus intensifi carea cercetărilor 
privind găsirea unor noi soluții de 
tehnologii de stocare, care să poată 
să preia volatilitatea foarte mare a 
generării din surse regenerabile de 
energie. Acestea au produs 
multe schimbări în gestio-
narea funcționării în con-
diții de siguranță a tuturor 
sistemelor energetice la ni-
vel mondial. Pe lângă clasi-
cele acumulări cu pompaj, 
care au fost promovate de 
peste 50 de ani, tehnolo-
gia hidrogenului a devenit 
deosebit de atractivă. Re-
voluția Industrială 4.0 con-
siderată Revoluția Digitală
a creat o importantă emu-
lație tehnologică mondială, 
dezvoltând puternic secto-
rul energetic.

Conform studiilor in-
ternaționale, s-au cercetat 
și analizat circa 8 tehno-
logii de stocare, care să 
rezolve aceste probleme 
deosebit de complexe, cu care se 
confruntă energia mondială. La re-
uniunea G20 a celor mai dezvolta-
te țări, de la Osaka, din iunie 2019, 
Agenția Internațională pentru Ener-
gie – IEA de la Paris, a prezentat un 
Raport, în baza căruia G20 a decis 
ca tehnologia hidrogenului să fi e 
dezvoltată și să înlocuiască combus-
tibilii fosili din transportul greu până 
în 2050, alocând resurse fi nanciare 
deosebite, pentru a se perfecționa 
randamentele și a ieftini semnifi ca-
tiv costurile de producere a pilelor 
cu combustie cu hidrogen. Finanțări-
le și subvențiile vor fi  folosite pentru 
dezvoltarea noilor capacități industri-
ale, care să sprijine aceste obiective 
deosebit de ambițioase, iar ele vor 
schimba radical economia mondială, 
tot transportul greu rutier, cu camioa-

ne și autobuze, feroviar și naval, ur-
mând a trece la aceste noi tehnologii 
de propulsie cu hidrogen. Producerea 
hidrogenului se face prin mai multe 
tehnologii fi ind privilegiată cea prin 
electroliză din care rezultă hidrogenul 
ecologic verde, a cărui folosire în pi-
lele cu combustie produce energie și 
apă, îndeplinind astfel și unele dezi-
derate de economie circulară, impuse 
de acordurile internaționale, dar mai 
ales țintele de decarbonare avute în 
vedere prin Acordul COP 21 de la Pa-
ris, pentru limitarea schimbărilor cli-

matice. Sunt avute în vedere energia 
produsă de sursele volatile din eolian 
și fotovoltaic pentru cantitățile mici 
spre medii și capacitățile de generare 
nucleare pentru cantități mari.

Impactul acestor decizii este 
uriaș atât la nivelul domeniului 
transporturilor, al construcțiilor de 
mașini, dar mai ales al energiei. De-
cidenții au stabilit că tranziția ener-
getică spre emisii zero în 2050 va 
fi  deosebit de rapidă, iar hidrogenul 
necesar în transporturi va fi  produs 
în sistemele energetice rezultând 
niște nevoi de generare uriașe, care 
încă nu sunt estimate științifi c cu 
precizie deoarece ele trebuie co-
relate cu posibilitățile capacităților 
industriale ale construcției de ma-
șini, care vor fabrica noile generații 
de camioane, autobuze și vapoare 

propulsate cu pile cu combustie cu 
hidrogen și cu infrastructură de sto-
care și distribuție a acestui nou pur-
tător de energie.

Comunicarea Comisiei Europe-
ne din 8 iulie 2020 privind planul de 
acțiuni pentru dezvoltarea tehnolo-
giilor cu hidrogen, este un pas îna-
inte uriaș, care deschide o nouă eră 
tehnologică peste Revoluția Digita-
lă. În luna iunie 2020, Germania și 
Franța au dat publicității strategiile 
lor privind dezvoltarea acestui nou 
concept tehnologic cu hidrogen.

Hidrogenul se folosește deja în 
injecție în magistralele de gaze na-
turale, pentru reducerea emisiilor și 
creșterea puterii calorice, în concen-
trații mai importante temperaturile 
de ardere crescând cu până la 200 
de grade, fapt ce a generat proble-
me de adaptări de materiale. Există 
aplicații privind sisteme de încălzire 
care funcționează cu hidrogen. În 
prima etapă aceste noi instalații au 
fost dezvoltate în zone izolate, unde 
alți combustibili ajung mai difi cil. 
Tehnologia hidrogenului vine cu o 
soluție spectaculoasă și deosebit de 
fl exibilă între energie și gaze pen-
tru stocare și aplatizare a curbelor 
de producere/consum, atât pen-
tru energia electrică, cât și pentru 
gaze, unde stocarea și presurizarea 
în sistemele naționale de transport 

EditorialEditorial

STOCAREA ENERGIEI ȘI TEHNOLOGIILE HIDROGENULUI
Ing. Călin Vilt, consilier al CNR – CME
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ale gazelor au o fl exibilitate foarte 
mare pe un ciclu de peste 24 ore.

România are o foarte bună ex-
periență de cercetare a tehnologiilor 
privind hidrogenul în cadrul Institutu-
lui Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Tehnologii Criogenice și Izoto-
pice (ICSI) – Râmnicu Vâlcea, unde 
s-a realizat în urmă cu cca 8 a  ni un 
laborator dedicat și unde au fost re-
alizate două modele de autovehicule 
hibride, echipate cu pile cu combustie 
care funcționează cu rezultate exce-
lente de peste 6 ani. ICSI, împreună 
cu Asociația Hidrogenului, cu univer-

sitățile Politehnica, Petrol-Gaze și cu 
CNR – CME, având sprijinul Depar-
tamentului de Dezvoltare Durabilă
al Guvernului, au pus bazele Hubu-
lui Român al Hidrogenului, care și-a 
propus să coreleze interdisciplinar 
dezvoltarea acestor industrii, ca un 
concept intersectorial, și a unor pro-
iecte-pilot la scară industrială, care să 
valideze cercetările și tehnologiile în 
practică, așa cum se arată în schițele 
1 și 2 anexate.

Conceptul tehnologic a fost dez-
voltat de un colectiv interdiscipli-
nar, format din prof. emerit dr. ing. 

Mircea Eremia, prof. dr. ing. Nicolae 
Napoleon Antonescu, prof. dr. ing. 
Mihai Minescu, prof. dr. ing. Flori-
nel Dinu, prof. dr. fi z. Mihai Varlam, 
conf. dr. chim. ing. cercetător Ioan 
Iordache, conf. dr. ing. Lucian Toma, 
conf. dr. ing. Mihai Sănduleac, dr. 
ing. Iulian Iancu și subsemnatul.

Pentru implementarea acestui 
concept, vor fi  folosite atât resur-
se proprii cât și fonduri ale Uniu-
nii Europene, unde s-au bugetat, 
pentru exercițiul 2021 – 2026, cca 
40 miliarde euro, pentru toate ță-
rile membre. 
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*) Preluare după https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2312
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On the 10th of December 2020, 
the European Commission proposes 
to modernise EU legislation on bat-
teries, delivering its fi rst initiative 
among the actions announced in the 
new Circular Economy Action Plan. 
Batteries that are more sustainable 
throughout their life cycle are key 
for the goals of the European Green 
Deal and contribute to the zero pol-
lution ambition set in it. They pro-
mote competitive sustainability and 
are necessary for green transport, 
clean energy and to achieve climate 
neutrality by 2050. The proposal 
addresses the social, economic and 
environmental issues 
related to all types of 
batteries.

Batteries placed 
on the EU market 
should become sus-
tainable, high-per-
forming and safe all 
along their entire 
life cycle. This means 
batteries that are pro-
duced with the lowest 
possible environmental 
impact, using materials 
obtained in full respect 
of human rights as well as social and 
ecological standards. Batteries have 
to be long-lasting and safe, and at 
the end of their life, they should be 
repurposed, remanufactured or re-
cycled, feeding valuable materials 
back into the economy.

Promoting competitive sus-
tainability in Europe

The Commission proposes man-
datory requirements for all bat-
teries (i.e. industrial, automotive, 
electric vehicle and portable) placed 
on the EU market. Requirements 
such as use of responsibly sourced 
materials with restricted use of haz-
ardous substances, minimum con-
tent of recycled materials, carbon 
footprint, performance and durabil-
ity and labelling, as well as meet-
ing collection and recycling targets, 
are essential for the development of 
more sustainable and competitive 

battery industry across Europe and 
around the world.

Providing legal certainty ad-
ditionally help unlock large-scale in-
vestments and boost the production 
capacity for innovative and sustain-
able batteries in Europe and beyond 
to respond to the fast-growing mar-
ket.

Minimising environmental 
impact of batteries

The measures that the Commis-
sion proposes will facilitate achiev-
ing climate neutrality by 2050. 
Better and more performant bat-
teries will make a key contribution 

to the electrifi cation of road trans-
port, which will signifi cantly reduce 
its emissions, increase the uptake 
of electric vehicles and facilitate a 
higher share of renewable sources 
in the EU energy mix.

With this proposal, the Commis-
sion also aims to boost the circular 
economy of the battery value chains 
and promote more effi  cient use of 
resources with the aim of minimis-
ing the environmental impact of 
batteries. From 1 July 2024, only 
rechargeable industrial and electric 
vehicles batteries for which a car-
bon footprint declaration has been 
established, can be placed on the 
market.

To close the loop and maintain 
valuable materials used in batteries 
for as long as possible in the Eu-
ropean economy, the Commission 
proposes to establish new require-

ments and targets on the content 
of recycled materials and collec-
tion, treatment and recycling of 
batteries at the end-of-life part. 
This would make sure that indus-
trial, automotive or electric vehicle 
batteries are not lost to the econo-
my after their useful service life.

To signifi cantly improve the col-
lection and recycling of portable 
batteries, the current fi gure of 45% 
collection rate should rise to 65 % 
in 2025 and 70% in 2030 so that 
the materials of batteries we use 
at home are not lost for the econ-
omy. Other batteries – industrial, 

automotive or 
electric vehicle 
ones – have to 
be collected in 
full. All collected 
batteries have to 
be recycled and 
high levels of re-
covery have to 
be achieved, in 
particular of val-
uable materials 
such as cobalt, 
lithium, nickel 
and lead.

The proposed regulation defi nes 
a framework that will facilitate the 
repurposing of batteries from 
electric vehicles so that they can 
have a second life, for example as 
stationary energy storage systems, 
or integration into electricity grids 
as energy resources.

The use of new IT technolo-
gies, notably the Battery Pass-
port and interlinked data space 
will be key for safe data sharing, 
increasing transparency of the bat-
tery market and the traceability of 
large batteries throughout their life 
cycle. It will enable manufacturers 
to develop innovative products and 
services as part of the twin green 
and digital transition.

With its new battery sustaina-
bility standards, the Commission 
will also promote globally the green 
transition and establish a blueprint 

GREEN DEAL: SUSTAINABLE BATTERIES FOR 
A CIRCULAR AND CLIMATE NEUTRAL ECONOMY*
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for further initiatives under its sus-
tainable product policy.

Members of the College said:
Executive Vice-President for the 

European Green Deal Frans Timmer-
mans said: «Clean energy is the key 
to European Green Deal, but our in-
creasing reliance on batteries in, for 
example, transport should not harm 
the environment. The new batteries 
regulation will help reduce the envi-
ronmental and social impact of all bat-
teries throughout their life cycle. To-
day›s proposal allows the EU to scale 
up the use and production of batteries 
in a safe, circular and healthy way». 

Vice-President for Interinsti-
tutional Relations Maroš Šefčovič 
said: “The Commission puts for-
ward a new future-proof regula-
tory framework on batteries to 
ensure that only the greenest, best 
performing and safest batteries 
make it onto the EU market. This 
ambitious framework on trans-
parent and ethical sourcing of raw 
materials, carbon-footprint of bat-
teries, and recycling is an essential 
element to achieve open strategic 

autonomy in this critical sector and 
accelerate our work under the Euro-
pean Battery Alliance.”

Commissioner for Environment, 
Oceans and Fisheries Virginijus 
Sinkevičius said:”With this inno-
vative EU proposal on sustainable 
batteries we are giving the fi rst big 
push to the circular economy un-
der our new Circular Economy Ac-
tion Plan. Batteries are essential for 
crucial sectors of our economy and 
society such as mobility, energy and 
communications. This future-orient-
ed legislative toolbox will upgrade 
the sustainability of batteries in 
each phase of their lifecycle. Batter-
ies are full of valuable materials and 
we want to ensure that no battery is 
lost to waste. The sustainability of 
batteries has to grow hand in hand 
with their increasing numbers on 
the EU market.”

Commission for Internal Market 
Thierry Breton said: “Europe needs 
to increase its strategic capacity 
in new and enabling technologies, 
such as batteries, that are essential 
for our industrial competitiveness 

and to fulfi l our green ambitions. 
With investment and the right policy 
incentives – including today’s pro-
posal for a new regulatory frame-
work – we are helping establish the 
full batteries value chain in the EU: 
from raw materials and chemicals 
via electric mobility all the way to 
recycling.” 

Background
Since 2006, batteries and waste 

batteries have been regulated at EU 
level under the Batteries Directive 
(2006/66/EC). A modernisation of 
the framework is necessary because 
of changed socioeconomic condi-
tions, technological developments, 
markets, and battery uses.

Demand for batteries is increas-
ing rapidly and is set to increase 14 
fold by 2030. This is mostly driven 
by electric transport making this 
market an increasingly strategic 
one at the global level. Such global 
exponential growth in demand for 
batteries will lead to an equivalent 
increase in demand for raw mate-
rials, hence the need to minimise 
their environmental impact. 

BRITAIN PROPOSES DOMESTIC EMISSIONS 
TRADING SCHEME FROM JAN 1*
The British government said on 

Monday it will establish a domes-
tic emissions trading scheme (UK 
ETS) from Jan. 1 to replace the cur-
rent EU regime, as it presented its 
long-awaited white paper on energy 
policy.

Britain exits the EU ETS at the 
end of the Brexit transition period 
and had previously said it may in-
troduce either a domestic ETS or a 
carbon tax.

“It will be the world’s fi rst 
net-zero carbon cap and trade 
market, and a crucial step towards 
achieving the UK’s target for net-ze-
ro carbon emissions by 2050”, the 
government said.

It said the scheme would be 
more ambitious than the EU sys-
tem it replaces, reducing the cap on 

emissions allowed within the sys-
tem by 5% from day one, and may 
link to other international schemes 
in future.

ETS schemes typically force 
power plants, industry and in the 
EU’s case, also airlines, to buy per-
mits when they emit planet-warm-
ing greenhouse gases.

In total, the plan would mobilise 
12 billion pounds ($16.07 billion) of 
government investment to create 
and support up to 250,000 high-
ly-skilled green jobs, and spur over 
three times as much private sector 
investment by 2030, according to 
the statement.

“Today’s plan establishes a deci-
sive and permanent shift away from 
our dependence on fossil fuels, to-
wards cleaner energy sources that 

will put our country at the forefront 
of the global green industrial rev-
olution”, said Business and Energy 
Secretary Alok Sharma.

This includes 1 billion pounds 
for carbon capture and storage, 240 
million pounds to fund 5 gigawatts 
(GW) of hydrogen production by 
2030, and up to 385 million pounds 
to support new nuclear technolo-
gies.

A further 2.3 billion pounds was 
pledged to the rollout of electric ve-
hicle charging points and the elec-
trifi cation of cars and a 6.7 billion 
package of measures to help low-in-
come households with energy bills.

By 2030, Britain plans to reduce 
greenhouse gas emissions by at 
least 68% by 2030, over 1990 lev-
els, and to ban new petrol cars. 

*) Preluare după https://www.reuters.com/article/us-britain-energy-whitepaper/britain-proposes-domestic-emissions-
trading-scheme-from-jan-1-idUSKBN28O0WT
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President-elect Biden will be 
sworn into offi  ce in the midst of four 
deeply intertwined crises: the health 
crisis, the economic crisis, the racial 
injustice crisis and the climate cri-
sis. He has promised to build back 
better by taking bold action on all 
four simultaneously, including mak-
ing unprecedented investments in 
health care, infrastructure and clean 
energy.

During the last economic crisis, 
some political advisors urged elect-
ed leaders to defer climate action 
and focus fi rst on health care and 
the economy, which were seen as 
more immediate and politically pop-
ular concerns. That’s not viable this 
time. The climate crisis is here now, 
and action is urgently needed.

The political landscape has also 
shifted as the eff ects of climate 
change hit home and young people 
mobilize to demand a response that 
matches the scale of the problem. 
It is now clear that climate change 
is taking a tremendous toll on our 
economy and threatens the stabil-
ity of our fi nancial system. On the 
other hand, the economic benefi ts 
and job opportunities from taking 
climate action are now much more 
widely recognized.

Despite the coronavirus pan-
demic, climate change featured 
more prominently during this cam-
paign than during any previous elec-
tion cycle. Indeed, it’s a hard issue 
to ignore when record wildfi res tear 
through the West while so many 
named tropical storms buff eted the 
East that the Weather Service used 
up the Roman alphabet and had to 
resort to Greek letters.

The Biden administration will 
have its work cut out for it to repair 
damage done by the Trump admin-
istration, which pursued a deregu-
latory, pro-fossil-fuel agenda with a 
vengeance. The Trump administra-
tion has attempted to reverse more 
than 125 environmental rules. It has 
worked to systematically sideline 
scientifi c and environmental experts 
in favor of industry executives and 

lobbyists, eroding the capacity of 
the Environmental Protection Agen-
cy (EPA), the Department of Interi-
or and other government agencies 
that are supposed to serve the pub-
lic interest. Hundreds of measures 
will be required to not only reverse 
the Trump administration’s rollbacks 
of environmental safeguards, but to 
roll forward an agenda that meets 
the challenge. There is no dearth of 
ideas about what should be done. 
In addition to his own climate plat-
form, Biden will be able to draw on 
comprehensive reports from the 
House Select Committee on the Cli-
mate Crisis and the Senate Dem-
ocrats’ Special Committee on the 
Climate Crisis, as well as dozens of 
proposals from nongovernmental 
organizations.

To be successful, however, Biden 
will have to set priorities and zero in 
on a set of high-impact measures 
that he can implement through ex-
ecutive action or push through Con-
gress in addition to pursuing an ex-
pansive climate action plan. Biden’s 
climate priorities should be guided 
by three overarching principles:

3 PRINCIPLES TO GUIDE A 
NEW ERA OF CLIMATE ACTION
1. Inclusive prosperity: Smart 

climate policies can not only reduce 
damages from unabated climate 
change, but also unlock massive op-
portunities for economic growth and 
reduce inequality, as documented in 
the America’s New Climate Economy 
report. The challenge now is to de-
sign policies that seize this opportu-
nity and advance economic and ra-
cial justice, as well as build support 
among a diverse set of stakeholders 
powerful enough to put these poli-
cies into action.

2. Follow the carbon: Success 
must be measured by progress 
in reducing emissions, not just by 
dollars spent. Systemic change is 
needed in the sectors responsible 
for the bulk of U.S. heattrapping 
pollution. That means increasingly 
focusing on transportation and in-

dustry while accelerating ongoing 
progress toward decarbonizing the 
power sector.

3. All hands on deck: During 
the last four years, leadership on 
climate change has, out of neces-
sity, come from state and local gov-
ernments and the private sector. As 
the Biden administration pursues 
its ambitious climate agenda, we 
cannot aff ord to lose any momen-
tum among subnational actors. It 
is essential to design policies that 
empower, support and complement 
action by states, cities and compa-
nies, while establishing ambitious 
national targets and providing re-
sources that can only come from 
the federal government.

10 PRIORITY ACTIONS 
TO CURB CLIMATE CHANGE 
IN THE UNITED STATES
1. Commit to cut total green-

house gas emissions 45-50% by 
2030. Biden’s campaign platform 
called for achieving zero emissions 
from power plants by 2035 and 
reaching net-zero emissions econo-
my-wide by 2050. He should reiter-
ate these targets as president and 
add a 2030 target to drive near-
term ambition across all sectors. 
Biden should adopt a well-ground-
ed, but ambitious 2030 target in the 
range of 45-50% below 2005 levels, 
based on the analysis in the 2019 
Accelerating America’s Pledge re-
port. This would require the Biden 
administration to establish strong 
federal policies that build on and 
complement leadership exercised by 
states, cities and the private sector. 
The lower end of this range is the 
minimum U.S. reduction consist-
ent with the Paris Agreement goal 
of limiting warming to 1.5 degrees 
C. The upper end would do more to 
help the United States reestablish a 
position of leadership in internation-
al negotiations, but would almost 
certainly require Congress to enact 
signifi cant new climate legislation.

TOP 10 PRIORITIES FOR PRESIDENT BIDEN 
TO TACKLE THE CLIMATE CRISIS*

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ

*) Preluare după www.wri.org/news/biden-climate-action-priorities
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2. Pass a major climate-smart 
stimulus package to build back bet-
ter from COVID-19. Biden has pro-
posed $2 trillion of climate-smart 
investments to stimulate the econ-
omy, create jobs and grow Ameri-
ca’s clean energy industry, which 
would dwarf those made through 
the 2009 economic recovery pack-
age. While Biden may not be able 
to get the entire package through a 
divided Congress, he will have sig-

nifi cant leverage to insist that his 
priorities are included in must-pass 
legislation. WRI outlined a series 
of high-leverage priorities to mod-
ernize our electricity grid, electrify 
school and transit buses, improve 
our transportation system, upgrade 
public schools, promote industrial 
innovation and restore trees to the 
landscape.

In addition to ensuring that at 
least 40% of the funding benefi ts 
disadvantaged communities, as Bid-
en has pledged, these investments 
should be designed to catalyze pro-
gress toward both short-term and 
long-term emissions-reduction tar-
gets. That means not only deploy-
ing cost-eff ective technologies we 
have in hand, such as solar, wind, 
heat pumps and electric vehicles, 
but also investing in the future. The 
country needs a robust program to 
develop a portfolio of technologies 
for the decades that follow, such 
as enhanced geothermal systems, 

clean hydrogen and zero-emissions 
steel.

3. Require all new passenger ve-
hicles sold after 2035 to produce 
zero emissions. The cost of electric 
vehicle batteries dropped 87% in 
the last decade. New electric vehi-
cles are expected to reach price par-
ity with similar combustion engine 
vehicles by 2025 or even sooner.

In September 2020, California 
Governor Gavin Newsom signed 

an executive order directing the 
California Air Resources Board to 
set standards phasing out the sale 
of polluting passenger vehicles by 
2035. Buses and most other medi-
um- and heavy-duty diesel vehicles 
can also be electrifi ed, as called for 
in the Zero Emission Medium- and 
Heavy-Duty Vehicle Initiative signed 
by 15 states in July 2020, which 
would help reduce the dispropor-
tionate pollution burden borne by 
low-income communities and com-
munities of color. Biden should issue 
an executive order directing the EPA 
to set similar national clean car and 
truck standards.

4. Ramp up clean electricity 
standards to 55% by 2025, 75% by 
2030, and 100% by 2035. Abundant 
clean electricity is essential — not 
only to eliminate pollution from all 
power plants by 2035, as Biden has 
committed to do, but also to decar-
bonize transportation, buildings and 
much of industry. A study published 

by the Goldman School of Public 
Policy at UC Berkeley shows that 
recent dramatic reductions in the 
cost of solar panels, wind turbines 
and lithium-ion batteries mean we 
can achieve a clean, reliable and 
aff ordable electricity system much 
faster than previously believed if 
supportive public policies are put in 
place. These policies would be more 
durable if enacted through bipar-
tisan legislation, but could also be 

adopted through regula-
tions under the Clean Air 
Act. They should require 
reductions in pollution af-
fecting frontline commu-
nities as well as ensuring 
that national targets are 
met.

5. Tackle super pol-
lutants. One bright spot 
for bipartisan cooperation 
during 2020 was the con-
sensus reached on federal 
legislation to implement 
the Kigali amendments 
to phase down produc-
tion and use of HFC “su-
per pollutants”. Pound-for-
pound, these greenhouse 
gases commonly used as 
refrigerants and more can 
have thousands of times 
the heat-trapping impact 
of carbon dioxide. If this 

legislation is not enacted before 
he assumes offi  ce, Biden should 
ask Congress to pass it swiftly next 
year. Methane, the main compo-
nent of natural gas, also traps far 
more heat than carbon dioxide on 
a pound for-pound basis. The Biden 
administration should quickly rein-
state and strengthen Obama-era 
EPA and Interior Department rules 
to curb methane leaks.

6. Set appliance and equipment 
standards to replace fossil fuels 
with electricity whenever feasible. 
Almost 12% of U.S. carbon dioxide 
emissions come from burning fos-
sil gas, oil or propane in our homes 
and other buildings for heat and hot 
water. These emissions could be 
cost-eff ectively eliminated in most 
cases by requiring the use of elec-
tric heat pumps when appliances 
need to be replaced. 

Building codes should encour-
age new construction to go all-elec-
tric, saving money by not installing 
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gas lines to begin with, as more 
and more cities are requiring. Some 
builders are reluctant to embrace 
this step because they think con-
sumers want gas stoves. It is worth 
noting, though, that the health im-
pacts of burning gas in the kitchen 
are a growing concern. New induc-
tion cooktops, like those used in the 
Great British Baking Show tent, can 
boil water faster and off er more pre-
cise temperature control than gas. 
Much of the low- and medium-tem-
perature heat needed in industry 
can also be supplied by electric heat 
pumps, microwaves or other tech-
nologies, depending on the applica-
tion, reducing local pollution as well 
as carbon dioxide emissions.

7. Set emission performance 
standards for cement, steel and 
plastics. Some of the largest in-
dustrial sources of carbon dioxide 
involve emissions from chemical 
reactions in addition to fuel com-
bustion for boilers and high tem-
perature heat. A variety of innova-
tive techniques are under develop-
ment to reduce, eliminate or even 
reverse these emissions. But in 
some cases, the best approaches 
are not yet clear and may not even 
have been invented yet.

Given these circumstances, the 
Biden administration should work 
with Congress to provide substan-
tial funding for research, develop-
ment and demonstration projects. 
The administration can also use 
the federal government’s purchas-
ing power to create markets for 
clean products and set technolo-
gy-neutral emissions performance 
standards that get stronger over 
time.

8. Scale up carbon dioxide re-
moval. In addition to reducing direct 
emissions from sources as quickly 
as possible, it is increasingly clear 
that the United States will need to 
remove billions of tons of carbon di-
oxide already in the air to compen-
sate for past emissions and sources 
that are extremely diffi  cult to elim-
inate (such as methane emissions 
from cows, nitrous oxide emissions 
from farms, and carbon dioxide 
emissions from airplanes). Without 
carbon removal, the United States 
will not be able to do its share to 
keep global temperature rise to 1.5 
degrees C (2.7 degrees F), the limit 

scientists say is necessary for avert-
ing the worst impacts of climate 
change. A natural way to capture 
carbon is to increase the number 
of trees on the landscape, whether 
in forests, agroforestry systems or 
urban areas. But there is a limit to 
the total amount of carbon we can 
sequester in trees and soils given 
the need to produce enough food to 
feed the growing global population. 
That means we also need to develop 
technological approaches, such as 
direct air capture and carbon miner-
alization. WRI’s CarbonShot project 
outlined a set of federal policy prior-
ities to scale up a broad portfolio of 
carbon dioxide removal options.

9. Reestablish international lead-

ership. In addition to immediately 
rejoining the Paris Climate Agree-
ment, as Biden has promised to do, 
he should elevate climate action to 
the top tier of U.S. foreign policy. 
Well before the Glasgow climate 
conference scheduled for Novem-
ber 2021, the Biden administra-
tion should submit a new national 
climate plan to the United Nations 
that includes a top-line target of 
reducing emissions 45-50% below 
2005 levels by 2030. In addition, 
he should deliver the $2 billion out-
standing from the United States’ 
2014 pledge to the Green Climate 
Fund and make a new pledge to the 
Fund in line with other countries’ 
ambition.

Biden should also use heads-of-
state meetings, such as the G7 and 
G20, to advance international coop-
eration and work with our allies to 
establish a large-scale mechanism 
for fi nancing climate-smart infra-
structure projects in developing 
countries.

10. Tax pollution. Last, but not 
least, no climate policy is complete 
without a mechanism for holding 
emitters accountable and ensuring 
that science-based emissions re-
ductions are achieved by ratchet-
ing up the price on carbon if other 
measures are falling short. While 
some climate policy platforms fo-
cus primarily on carbon pricing and 
others dismiss market mechanisms 

as ineff ective or even counterpro-
ductive, WRI research shows that 
carbon pricing must be an integral 
component of an eff ective climate 
plan. While it’s unclear when the 
votes may line up to get carbon pric-
ing through Congress, Biden should 
make the case that it is better to 
tax pollution than jobs and look for 
any opportunity to advance this key 
component of climate policy.

USE EVERY TOOL 
IN THE BOX TO FIGHT 
CLIMATE CHANGE IN THE US
By taking the 10 actions outlined 

above, Biden can build back better 
from the COVID-19 pandemic and po-
sition the United States to achieve a 

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ
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safer and more prosperous net-zero 
future. Given the magnitude of the cli-
mate crisis and the speed with which 
we need to transform major systems 
to cut emissions 45-50% within a dec-
ade and 100% by mid-century, we will 

need to use every tool at our disposal:
• Standards are essential to 

prevent the construction of new 
highly polluting sources like fossil 

fuel boilers and transform the larg-
estemitting sectors.

• Investments are essential 
to create jobs, build infrastructure 
and accelerate the transition to a 
zero-emissions economy.

• Justice is essential to rectify 
the disproportionate pollution bur-
dens imposed on Black, Indigenous 
and People of Color for generations 

and create the social cohesion need-
ed to carry out this transformative 
agenda.

• Pricing carbon pollution is 
essential to reinforce the eff ects of 
standards and investment, accel-

erate the retire-
ment of existing 
pollution sourc-
es, infl uence mil-
lions of dispersed 
decision-makers 
simultaneously, 
and enforce emis-
sions-reduction 
targets. It will be 
a monumental 
task for the Biden 
administration to 
undo the damage 
from the Trump 
administration and 
catapult the coun-
try forward. Biden 
will have an his-
toric opportunity 
that will not come 
again. He will need 
to exercise leader-
ship and discipline 
to succeed.

My hope is 
that the 10-point 
plan outlined here 
can help focus his 
attention on the 

measures that will make the biggest 
diff erence. One thing is clear: There 
is no time to waste. Climate action 
must be a priority from day one. 
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On the 14 December, INEA (the 
Innovation and Networks Executive 
Agency) has signed a €720 million 
grant agreement with the electric-
ity transmission system operators 
of Estonia, Latvia, Lithuania and Po-
land for the Baltic Synchronisation 
Project. This represents the largest 
amount of funding ever 
attributed from the Con-
necting Europe Facility En-
ergy (CEF-E). The project 
aims to better integrate 
electricity grids of the Bal-
tic States with the ones of 
the rest of continental Eu-
rope and ensure their en-
ergy independence from 
third countries.

Kadri Simson, Com-
missioner for Energy, said:

Today’s agreement 
marks a decisive step in 
the Baltic Synchronisation 
process, a project of stra-
tegic European interest 
that needs to be completed by the 
end of 2025. This will ensure not 
only the full integration of Estonia, 
Latvia and Lithuania into the inter-
nal energy market, but also facili-
tate the take-up of renewable ener-
gy in the Baltic States and Poland, 
helping them achieve the European 
Green Deal objectives.

Following previous funding 
awarded in 2019 for the reinforce-
ment of the internal grids of the 
Baltic States, the grant signed to-
day will be mainly dedicated for the 

construction of Harmony Link – an 
electricity cable connecting Poland 
and Lithuania through the Baltic 
Sea. The cable will become a build-
ing block for allowing the integra-
tion of off shore renewable energy 
resources. This funding will also 
cover synchronous condensers in 

Estonia, Latvia and Lithuania and 
reinforcements of the Polish grid 
that will ensure the full functionality 
of the Harmony Link and safe oper-
ation of the system.

Synchronisation is a symbol of 
European solidarity in energy. With 
continuous support from the Euro-
pean Commission over the years, 
the leaders of the Baltic States and 
Poland reached a landmark agree-
ment on 28 June 2018 and signed a 
Political Roadmap for accomplishing 
the synchronisation by the target 

date of 2025. The Political Imple-
mentation Roadmap was subse-
quently signed in June 2019.

Background
Whilst formerly an ”energy is-

land”, the Baltic States region is 
now connected with European part-

ners through recently 
established electricity 
lines with Poland (LitPol 
Link), Sweden (Nord-
Balt) and Finland (Es-
tlink 1 and Estlink 2). 
These projects were 
made possible and built 
with EU support. For 
historical reasons, how-
ever, the Baltic States’ 
electricity grid is still 
operated in a synchro-
nous mode with the 
Russian and Belarusian 
systems.

The synchronisa-
tion of the Baltic States’ 

electricity grid with the continen-
tal European network (CEN) is an 
essential political priority for the 
achievement of the Energy Union. 
The relevant grid reinforcements 
have been included in the fourth EU 
list of Projects of Common Interest
(PCIs). PCIs are intended to help 
the EU achieve its energy policy and 
climate objectives: aff ordable, se-
cure and sustainable energy for all 
citizens. Projects on the PCI list are 
also eligible to receive Connecting 
Europe Facility-Energy funding. 

*) Preluare după https://ec.europa.eu/info/news/baltic-states-and-poland-sign-eu720-million-grant-agreement-baltic-
synchronisation-project-2020-dec-14_en#:~:text=Today%2C%20INEA%20(the%20Innovation%20and,for%20the%20
Baltic%20Synchronisation%20Project

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ

BALTIC STATES AND POLAND SIGN €720 
MILLION GRANT AGREEMENT FOR THE BALTIC 
SYNCHRONISATION PROJECT*
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LONDON (Reuters) – Produc-
ers of rare earths, under increas-
ing pressure from their industrial 
buyers over longstanding pollution 
issues, are hammering out a single 
set of global environmental stand-
ards, the head of the industry asso-
ciation has told Reuters.

Manufacturers of products such 
as electronic goods and electric 
vehicles (EVs) are themselves un-
der pressure from 
consumers to push 
their suppliers to 
impose sustaina-
bility standards - 
and some, such as 
German carmaker 
BMW, are trying to 
do without them 
altogether.

As there is no 
unifi ed framework 
for rare earths, 
producers must 
currently navigate 
multiple standards 
and requirements, 
said Badrinath Ve-
luri, president of 
the global Rare Earth Industry As-
sociation (REIA).

“The product manufacturers who 
are close to the customers demand 
sustainability, but every region is 
diff erent, so this becomes very con-
fusing and diffi  cult to benchmark,” 
he said.

Rare earths are a set of 17 re-
lated heavy metals, generally found 
widely dispersed rather than in 
concentrated deposits, and used in 

products ranging from wind turbines 
to electric vehicles and in industrial 
processes.

Refi ning rare earth ore into in-
dividual elements is a complex op-
eration, involving solvents and toxic 
waste that needs to be disposed of 
carefully.

China, which dominates glob-
al production, said last year it had 
shut down more than 1,300 heavy 

metal enterprises since 2016 to curb 
widespread chronic soil pollution.

RARELY ABSENT
Output of rare earths is set to 

spread geographically in coming 
years as the United States and Eu-
rope seek to wean themselves off  
dependence on China.

“To create a level playing fi eld, 
the downstream players play a vi-
tal role. If there is a single standard 

and unifi ed methodology, then up-
stream players will accept this much 
more easily”, Veluri said.

The global association, found-
ed last year, is building a glob-
al sustainability framework to be 
rolled out next year and plans to 
use an integrated blockchain tool 
to boost transparency, said Veluri, 
who works as a magnetic materi-
als specialist at water pump maker 

Grundfos in Denmark.
REIA has been in dis-

cussion with companies 
all along the “value chain” 
from miners to makers of 
consumer goods. These 
include the auto industry, 
now shifting increasingly 
toward electric vehicles, 
whose motors usually re-
quire rare earth-based 
magnets.

BMW, however, said con-
cerns about sustainability as 
well as availability and price 
volatility had prompted it to 
eliminate rare earths from 
its fi fth-generation “eDrive” 
technology, to be deployed 

in its iX3 all-electric model next year.
“Our goal for the future is to 

avoid rare earths wherever possi-
ble”, it said in an emailed reply to 
a query.

The REIA plans to use standards 
drawn up by the Organisation for 
Economic Cooperation and Develop-
ment (OECD) and the Internation-
al Organisation for Standardisation 
(ISO) as a foundation for its sus-
tainability framework. 

*) Preluare după https://www.reuters.com/article/rareearths-environment/rare-earth-producers-aim-to-agree-global-
environment-standards-in-2021-idUSKBN28L20Y

RARE EARTH PRODUCERS AIM TO AGREE 
GLOBAL ENVIRONMENT STANDARDS IN 2021*

Rare earth mine in Arizona, USA. (Photo: Adobe Stock)
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Din activitatea CMEDin activitatea CME

Prieteni și colegi,

Sperăm că v-ați bucurat de va-
canțe liniștite și sănătoase și ați 
avut ocazia să începeți anul reimpli-
cându-vă în proiecte cu organizațiile 
dvs. și cu colegii din rețeaua diver-
să a comunității energetice la nivel 
mondial.

După cum s-a 
menționat în mesa-
jul nostru de sfârșit 
de an, comunitatea 
noastră, Comunita-
tea Energetică Mon-
dială, a fost direct 
afectată de pande-
mia globală. Gân-
durile și omagiile 
noastre se adresează tuturor celor 
care au suferit pierderi în rândul fa-
miliei sau colegilor. Dorim întregii 
comunități energetice mondiale pu-
tere și răbdare – pe măsură ce noile 
vaccinuri sunt lansate.

Privind în perspectivă, comuni-
tatea noastră unică continuă să se 
unească și să se mărească în acest 
moment de criză. Vă reamintim că 
Consiliul Mondial al Energiei a fost 
format pentru prima dată în anii care 
au urmat primei pandemii mondiale 
de gripă și înainte de Marea Depre-
siune. Înaintașii noștri s-au angajat 
să permită energia pentru pace în-
tr-un context de confl ict naționalist 
și partizan. Astăzi, ne desfășurăm 
activitatea în peisajul aglomerat și 
din ce în ce mai fragmentat al tran-
ziției energetice și al amenințării de 
polarizare extremă, care este ali-
mentată parțial, de o politică a fricii 
de viitor.

Comunitatea noastră pragmati-
că de expertiză energetică diversă 
și profundă la nivel mondial – adică 
tu! – reprezintă cea mai mare forță 
a noastră.

Împreună, putem contribui la 
înțelepciunea practică esențială, în-
tr-o eră a ambiției, pledoarie pen-
tru un scop unic și o nouă viziune 
regională. Poate fi  pusă în practică 
diversitatea geografi că, tehnologică 
și socio-culturală combinată a expe-

riențelor noastre, a know-how-ului 
și a perspectivelor actuale.

Rolul nostru important de a in-
spira, informa și infl uența este po-
sibil cu, și prin contribuțiile întregii 
noastre comunități. Munca în echi-
pă, cooperarea, coordonarea – și 
pur și simplu ajutarea reciprocă în 

fi ecare zi – în cadrul Comunității 
Energetice Mondiale sunt vitale. In-
diferent dacă faceți parte dintr-un 
comitet membru, sunteți viitor lider 
energetic, faceți parte din perso-
nalul secretariatului sau sunteți un 
partener global sau un susținător 
regional, vă așteptăm pe toți să vă 
uniți pentru a ne menține valorile 
comune, pentru a ne baza pe suc-
cesele noastre și pentru a face ceva 
memorabil împreună anul acesta.

Sondajele recente în rândul 
angajaților și al membrilor arată 
că avem un secretariat extrem de 
motivat, precum și membri din în-
treaga lume care înțeleg prioritățile 
noastre comune, care lucrează bine 
împreună și caută să facă o diferen-
ță reală și durabilă.

Viziunea noastră puternică 
– Umanizarea energiei
Se va intensifi ca dezvoltarea noii 

agende sociale în domeniul energiei 
în 2021.

Cu toții operăm într-o eră a 
energiei pentru oameni și planetă, 
dar prea des această conexiune vi-
tală se deconectează.

Viziunea noastră asupra uma-
nizării energiei promovează o nouă 
agendă de acțiune comună pentru 
îndeplinirea imperativelor globale 
de mai multă energie și neutralitate 
climatică, într-un context nou de ac-

cesibilitate și justiție socială.
Tranziția nu poate fi  realizată 

numai prin inovația tehnologică sau 
pe cont propriu, și nici fără a ne 
îndepărta de mentalitatea încă do-
minantă centrată pe aprovizionare. 
Soluțiile centrate pe client, inovația 
mai largă și cooperarea mai inclu-

zivă sunt esen-
țiale.

Ca și comu-
nitate, putem 
ajuta societă-
țile să se recu-
pereze din criză 
și să constru-
iască sisteme 
energetice mai 
rezistente, an-

ticipând noi utilizări de energie și 
reorientarea cererii. Putem convoca 
țări, companii, împreună cu persoa-
nele afectate de tranziție, inclusiv 
muncitori, orașe și comunități vul-
nerabile, pentru a identifi ca „cum 
să“ traducem noile viziuni în acțiu-
ne. Folosind neutralitatea noastră, 
putem începe o conversație sigură 
și onestă despre o gestionare mai 
echitabilă a costurilor integrale pen-
tru societate, de accelerare a ritmu-
lui, prin angajarea cu alte sectoare. 
În esență, viziunea noastră privind 
Umanizarea energiei până în 2025 
promovează o agendă energetică 
mai activă și mai incluzivă, centrată 
pe oameni.

Activismul climatic global bine 
intenționat a creat impresia că ener-
gia în sine este proastă și numai 
electronii verzi pot oferi binele soci-
al. Rezultatul îl reprezintă dezbateri 
neinformate, care confundă rețeaua 
electrică cu întregul sistem ener-
getic, trec cu vederea diversitatea 
crescândă a energiei – forme, resur-
se, tehnologii, geografi i, abilități, uti-
lizări – și soluții. Pandemia a expus 
un adevăr urât despre lacunele sem-
nifi cative și în creștere în calitatea 
accesului la energie din economiile 
în curs de dezvoltare și din punct de 
vedere industrial avansat.

Un nou context post-criză pri-
vind accesibilitatea, datoriile și jus-

MERGÂND MAI DEPARTE ÎN 2021
Jean Marie Dauger, președintele Consiliului Mondial al Energiei
Dr Angela Wilkinson, secretar general și CEO al Consiliului Mondial al Energiei
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tiția socială creează un moment 
esențial de reorientare a atenției 
asupra oportunității de a utiliza mai 
bine toate tehnologiile disponibi-
le și de a recunoaște că „nu există 
dimensiuni unice pentru toți“ și că 
țările, companiile și comunitățile pot 
învăța mai repede, unul cu celălalt 
sau unul de la celălalt.

Viziunea noastră privind Umani-
zarea energiei a găsit o relevanță și 
o rezonanță mai mare în 2020. Tre-
buie să transpirăm, nu doar să in-
spirăm, și să o traducem în acțiune 
și impact!

Societățile vor avea nevoie de 
sprijinul nostru pentru a găsi moda-
lități de a gestiona riscurile costului 
vitezei cu care ne mișcăm, bloca-
rea mai rapidă a activelor de capi-
tal, pierderea locurilor de muncă și 
schimbarea competențelor. Cum se 
poate evita polarizarea noilor  „avuți 
și a celor săraci“ asociați cu riscurile 
de turbulență fi nanciară, ritm și digi-
talizare? Și este o nouă eră a energi-
ei curate și verzi pe deplin determi-
nată doar de concurența de pe piață 
sau de modul în care putem ajuta 
societățile să navigheze într-o nouă 
eră a geopoliticii energiei curate?

Planul nostru în 9 puncte 
– șase priorități strategice 
și trei domenii prioritare
Anul acesta s-a luat în discuție 

în mod considerabil modul de gesti-
onare a activității Consiliului – atât 
în ceea ce privește echipa de condu-
cere formată din seniori (SLT), cât și 
consiliul de administrație. Anul tre-
cut am testat pe piață noua viziune 
și ne-am concentrat atenția asupra 
modului de a crește infl uența, im-
pactul și sustenabilitatea fi nanciară 
a organizației. Am învățat cu întrea-
ga comunitate ce a funcționat bine, 
ce nu a funcționat atât de bine și 
cum să funcționăm efi cient într-o 
lume mai virtuală.

Anul acesta vom continua să fa-
cem acele lucruri care funcționează 
bine („să le împământenim“) sau să 
amplifi căm (creștem volumul) ace-
le lucruri care funcționează foarte 
bine („le aprindem“)! Dacă ceva nu 
permite o creștere a infl uenței și a 
impactului asupra valorii adăugate, 
atunci vom lua în considerare dacă 
și cum să le oprim împreună.

Succesul comercial va avea 
o prioritate mai mare anul acesta. 

Baza noastră în dezvoltarea unei vi-
ziuni clare și a unei strategii solide 
de anul trecut, ne arată că ne pu-
tem concentra asupra implementării 
acesteia. Căutăm să diversifi căm și 
să consolidăm sursele din venituri. 
Vă rugăm să vă asigurați că vă veți 
aduce contribuțiilor fi nanciare, plă-
tind la timp și activând și extinzân-
du-vă calitatea de membru. Fără 
bani și membri activi, nu putem asi-
gura succesul în alte domenii. Cău-
tând să creștem veniturile din alte 
surse, nu vom compromite valorile 
comune, independența, imparțiali-
tatea și neutralitatea Consiliului, și 
nici nu ne vom abate de la misiunea 
noastră fi nală.

Vom crea noi parteneriate co-
merciale în 2021 și vom întâmpina 
noi comitete membre, patroni glo-
bali și susținători regionali. Sun-
tem o comunitate energetică mon-
dială și vom lucra pentru a extinde 
acoperirea acesteia la nivel mon-
dial și pentru a consolida prezența 
regională.

Vom regla fi n motorul nostru agil 
privind perspectivele, pentru a ne ex-
tinde poziția de lider în ceea ce pri-
vește previziunea energetică globală 
deschisă și acționabilă, cu un accent 
continuu pe calitate și utilizarea setu-
lui nostru unic de instrumente de con-
ducere pentru tranziția energetică.

Programul nostru de co-
municare și implicare va crește. 
Comitetului de comunicare și stra-
tegie (CoStratComm) și consiliului 
de administrație li se alătură acum 
un lider profesionist în comunicații 
și, pentru prima dată, avem o fi rmă 
profesională de consultanță în PR, 
care ne susține eforturile.

Aceste șase priorități stra-
tegice sunt rezumate în grafi cul 
PowerPoint atașat. Vă rugăm să vă 
uitați și să vă familiarizați cu aces-
tea. Le vom discuta în cadrul urmă-
torului nostru consiliu de verifi care 
al secretarului general din 2 februa-
rie 2021 și îi vom încuraja pe toți 
președinții MC să participe activ la 
aceste schimburi importante.

Am legat viziunea noastră pri-
vind Umanizarea energiei cu agen-
dele COP-26 „cursa la zero“ ale unui 
număr din ce în ce mai mare de țări, 
companii și orașe.

Trei domenii prioritare mo-
delează agenda noastră mondială în 
domeniul energiei în 2021:

 Gestionarea unui ritm 
uman accesibil în cursa către 
zero – crearea unui spațiu sigur 
pentru conversații oneste despre 
costurile totale pentru societate ale 
tranzițiilor accelerate pentru a asi-
gura mai multă energie și neutrali-
tate climatică;

 Permiterea unei recuperări 
mai bune cu diversitatea regio-
nală și fără a trece cu vederea pro-
vocările de a construi rezistența la noi 
șocuri energetice, inclusiv adaptarea 
la o lume mai caldă cu 1,5 – 2 oC;

 Reproiectarea piețelor – re-
glementarea sistemelor energetice 
centrate pe client și evitarea „celor 
avuți și a celor săraci“ în ceea ce pri-
vește serviciile de energie digitală, 
va implica munca în diferite sectoa-
re și abordarea noilor provocări în 
coerența reglementării.

Înaintăm în 2021
Este un moment provocator și 

promițător. Să continuăm să ne unim 
și să ne creăm viitorul comun. Sun-
tem o organizație caritabilă transpa-
rentă și bine gestionată, cu un secre-
tariat și membri foarte motivați. 

În concluzie:
 Viziunea noastră puternică și 

misiunea practică, agenda Consi-
liului Mondial al Energiei, este mai 
relevantă ca niciodată pentru asigu-
rarea viitorului umanității și a sănă-
tății planetei.

 Cuprindem comunitatea ener-
getică mondială. Nici o altă organi-
zație nu poate egala punctele forte 
combinate ale înțelepciunii practice 
și nici nu poate susține profunzimea 
și diversitatea expertizei rețelei 
noastre energetice mondiale.

 Ne putem crește agilitatea ca 
o comunitate de practică profund 
încorporată și inovatoare de jos în 
sus și o organizație înțeleasă din 
punct de vedere strategic de sus în 
jos la nivel global.

Pe măsură ce continuăm să lu-
crăm împreună, ca o comunitate 
energetică mondială, putem face 
diferența în acest an atât de impor-
tant în ceea ce privește recupera-
rea, vindecarea și progresul. 

Așteptăm cu nerăbdare angaja-
mentul comitetelor membre în timp 
ce continuăm să rescriem destinul și 
să îmbunătățim starea energiei nu 
numai în 2021, ci și pentru viitorul 
întregii umanități. 

Din activitatea CMEDin activitatea CME
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*) Preluare din www.worldenergy.org

The World Energy Community 
has been directly aff ected by the 
global pandemic. Our thoughts and 
respects go to all who have suff ered 
during these diffi  cult times, and we 
wish everyone strength and patience 
as the new vaccines are rolled-out.

As we look ahead, the Council’s 
unique worldwide energy commu-
nity has continued to pull together 
and step up in this time of crisis. It 
is a reminder that the World Ener-
gy Council was formed in the years 
immediately after the fi rst global 
infl uenza pandemic and before the 
Great Depression. Today, we oper-
ate in the crowded and increasing-
ly fragmented landscape of energy 
transition leadership with a threat of 
polarization which is partly fuelled 
by a fear of the future.

Our important role at the World 
Energy Council is to inspire, inform 
and impact, made possible with and 
through the contributions of our 
whole community.

The World Energy Council’s 
powerful vision – Humanising 
Energy

The rise of the new social ener-
gy agenda will intensify in 2021 but 
all too often, the vital link between 
people and planet becomes discon-
nected.

Our vision of humanizing energy 
promotes a new joined-up agenda 
for action to meet the global imper-
atives of more energy and climate 
neutrality, in a new context of af-
fordability and social justice.

The transition cannot be 
achieved through technology inno-
vation only or without shifting away 
from the still dominant supply-cen-
tric mindset. Customer-centric solu-
tions, broader innovation and more 
inclusive cooperation are essential.

As a worldwide energy commu-
nity, we can help societies to recover 
from crisis and build more resilient 
energy systems by anticipating new 
energy uses and shifting demand. 
We can convene countries, compa-
nies, cities and vulnerable commu-
nities to identify „how to“ translate 
new visions into action.

Using the Council’s neutrality, 
we can open safe and honest con-

versation about fairer management 
of the full costs to society of accel-
erating pace by engaging with oth-
er sectors. Our Humanising Energy 
vision essentially champions a more 
active and inclusive people-centric 
energy agenda.

The pandemic has exposed an 
ugly truth about the signifi cant and 
growing gaps in quality energy ac-
cess of the developing and the in-
dustrially advanced economies. A 
new post-cri-
sis context 
of aff ordabil-
ity, debt and 
broader con-
cerns about 
social justice 
creates a piv-
otal moment 
to refocus 
attention on 
the opportu-
nity to make 
better use of 
all available 
technologies 
while recog-
nising that 
there is „no 
one size fi ts all“ and that countries, 
companies and communities can 
learn faster, with and from each 
other.

Three focus areas will shape 
our world energy leadership 
agenda in 2021:

Managing an aff ordable 
human pace in the race to zero 
– creating a safe space for honest 
conversations about how societies 
can manage the full costs of accel-
erating transition to secure more 
energy and climate neutrality.

Enabling better recovery 
with regional diversity in ener-
gy development and transition 
pathways, and not overlooking the 
challenges of building resilience for 
new energy shocks, including adapt-
ing to a 1.5-2o C warmer world.

Redesigning energy mar-
kets – to enable more diverse solu-
tions to energy challenges and help 
accelerate the pace of a clean, af-
fordable, reliable and socially just 
energy transition. Regulations pro-

vide the enabling market framework 
with the role of regulators ensuring 
the interest of customers is taken 
into account. There is a continu-
ous challenge to balance regulatory 
stability while also being agile and 
adaptable to keep pace with techno-
logical innovation and support the 
shift to the customer-centric energy 
future. Regulatory challenges will in-
volve engaging more diverse users, 
suppliers, producers and traders of 

energy and cooperating 
across diff erent economic 
sectors – transport, in-
dustry, health, buildings, 
etc. Where is innovation 
leadership coming from 
to ensure regulatory co-
herence?

Moving forward in 
2021

It is a challenging and 
promising time. We are 
determined to continue 
to pull together and cre-
ate our common World 
Energy future. To con-
clude:

The World Energy 
Council’s powerful vision 

and practical mission are more rel-
evant than ever to securing the fu-
ture of humanity and the health of 
the planet.

Collectively, we comprise THE 
world energy community. No other 
organisation can match the com-
bined strengths of practical wisdom, 
nor sustain the depth and diversity 
of the expertise of our world energy 
network.

We can collectively increase 
our agility as a deeply embedded 
and innovative bottom-up energy 
community of practice and strate-
gically insightful top-down globally 
networked organisation.

We continue to be working to-
gether, and as the world energy com-
munity we can make a diff erence in 
this all-important year of recovery, 
healing and progress. We look for-
ward to engagement across our glob-
al energy community as we continue 
to rewrite our destiny and improve 
the state of energy not only in 2021 
but for the future of all humanity. 

HUMANISING THE ENERGY DEBATE IN 2021: 
RECONNECTING PEOPLE AND PLANET* 
Dr Angela Wilkinson, Secretary General and CEO, World Energy Council

Din activitatea CMEDin activitatea CME

Dr. Angela Wilkinson,
Secretary General and CEO,

World Energy Council
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MORE CONNECTED 
AND DIVERSE ENERGY 
SYSTEMS ARE KEY 
TO IMPROVED FUTURE 
HEALTH OUTCOMES

The brutal shock of Covid-19 
and the global health emergency 
it prompted has left deep scars on 
societies, and has unevenly aff ected 
communities, industries and econo-
mies across the world.

It has also prompted a sharp 
shift in our understanding of resil-
ience. While resilience has many 
meanings and interpretations, the 
resilience of communities, societies 
and organisations to new and diff er-
ent types of future energy shock is 
moving up the agenda.

Preparedness for a next ener-
gy shock – whether triggered by 
impacts of global climate change, 
social unrest, global water stress 
or cyber security failures – involves 
thinking the unthinkable and learn-
ing with futures rather than waiting 
until we are in crisis to act.

Organisations stress test their 
level of resilience by rehearsing ac-
tions using a set of alternative fu-
tures, or scenarios as they are called, 
which describe what might happen, 
not what should or will happen next.

Recently, at Abu Dhabi Sustain-
ability Week, I off ered my thoughts 
on national resilience in the context 
of Covid-19, and whether any lessons 
from dealing with the pandemic that 
apply to building and adapting exist-
ing national energy resilience strate-
gies and systems have been learnt?

Despite the challenges, I believe, 
more connected and diverse energy 
systems are key to improved health 
outcomes in the future. And wide-
spread agreement that energy sys-
tems are critical infrastructure, the 
backbone of every nation, is crucial.

They are a system of diverse 
parts and functions, which include 
dynamic interactions between peo-
ple and machines. Energy is the ulti-

mate connector – a systems of sys-
tems – which connects diverse uses 
and provides multiple functions of 
heat, power, storage and fuel.

The resilience of national grid-
based electricity generation systems 
has been tested and the impact on 
other parts of the energy system, in 
particular, wider sectors that use en-
ergy, have exposed new vulnerabili-
ties. This is promoting new thinking in 
extending energy systems resilience 
beyond critical infrastructure to in-
clude people, skills and supply chains. 
In many countries, the gap between 
those that have access to clean, af-
fordable, reliable energy and those 
that do not has widened and exacer-
bated the eff ects of the pandemic.

We are operating in an era of en-
ergy for people and planet, but too 
often this vital connection can be-
come detached, as has happened 
since the beginning of the pandemic. 
Reducing greenhouse gas emissions 
is an essential goal – but it cannot 
be achieved without addressing how 
societies can manage the full costs 
of a faster-paced transition, or at 
the expense of the energy needs of 
the billions of underprivileged people 
around the world. Access to modern 
energy is easily taken for granted and 
questions of aff ordability, access to 
digital energy services and fi nancial 
sustainability risk can be overlooked.

Household energy debt, fuel pov-
erty and defaults on bill payments 
are in evidence everywhere. As we 
light, heat or cool our homes, let us 
all remember that hundreds of mil-
lions of people continue to live with-
out access to electricity and billions 
more lack energy for clean cooking, 
heating and better livelihoods. My 
concern is that we seem to be bet-
ting on new energy generation tech-
nologies, many of which are in their 
infancy, with little thought about our 
future energy needs and uses.

Being pragmatic and considering 
how the crisis you expect and pre-
pare for might ultimately turn out is 

a second key lesson learned. There 
appears to be a belief that capital 
market investment alone can be the 
silver bullet in rebuilding national en-
ergy resilience and preparing for fu-
ture pandemic-related shocks. A new 
post-crisis context of aff ordability, 
debt and social justice has created a 
pivotal moment to refocus attention 
on the opportunity to recognise there 
is ‘no one size fi ts all’ and that coun-
tries, companies and communities 
can learn faster from each other.

We owe it to ourselves to open 
a more courageous and honest con-
versation about how we help soci-
eties manage and better address 
the unintended consequences of 
a faster-paced energy transition 
post-Covid-19. Debates about tech-
nology cost curves or the price of 
carbon are not necessarily the right 
place to start the discourse.

We also need to address uncer-
tainties about new energy uses and 
shifting demand, and be inspired 
by new possibilities for human pro-
gress. In short, a more compre-
hensive and nuanced narrative is 
urgently needed in 2021. It should 
enable a better-quality discussion 
on the challenges of securing more 
energy and climate neutrality to nul-
lify the impacts of any future pan-
demic, and improve the lives and 
livelihoods of billions more people. 
Especially girls and women who, I 
believe, will be left behind if better 
energy for all is not achieved. This 
means women in the board room 
and women as key stakeholders, as 
buyers and users of energy.

I am concerned that discussions 
on the energy transition, responses 
to Covid-19 and energy resiliency 
continue to neglect the social ener-
gy agenda and the context of energy 
aff ordability. Energy literacy is poor 
among many decision makers and 
the conversation must look beyond 
peak demand for oil or coal, or even 
carbon – to anticipate new energy 
users, uses and shifting demand. 

HOW TO ACHIEVE RESILIENCE IN ENERGY 
SYSTEMS IN THE AGE OF COVID-19*
Dr Angela Wilkinson, Secretary General and CEO, World Energy Council

*) This article was originally published on 26 January 2021 in The National
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Desigur, CNR – CME nu a făcut 
excepție. Deși obiectivele propu-
se pentru anul 2020 au fost in-
fluențate de efectele pandemiei, 
Asociația noastră și-a adaptat 
modul de desfășurare a activități-
lor sale, astfel încât acestea s-au 
derulat fără sincope și s-au pliat 
fără efort mediului online, reușind 
să obțină performanțe aprecia-
te la nivel național, internațional 
și, mai ales, la nivelul oficialilor 
din cadrul Consiliului Mondial al 
Energiei. Se subliniază aici eve-
nimentele tehnice și științifice 
organizate în 2020, care au avut 
ca vorbitori personalități marcan-
te din sectorul energie din țară și 
din Europa, Adunarea Generală
a membrilor Asociației (februarie 
2020) și FOREN 2020, organizat 
pentru prima dată în format onli-
ne, în luna septembrie 2020.

Obiectivul principal pe ter-
men lung al CNR – CME este și 
a rămas în continuare acela de a 
antrena și de a capacita toate en-
titățile și specialiștii cu responsa-
bilități în sectorul energiei pentru 
dezvoltarea economică sustenabi-
lă, utilizarea efi cientă a energiei și 
valorifi carea resurselor de energie, 
sub toate formele.

CNR – CME a propus pentru 
anul 2020 următoarele obiec-
tivele: organizarea evenimen-
telor Asociației, cu introducerea 
componentei de dezbatere și a 
panelurilor de discuții; organiza-
rea Adunării Generale; continua-
rea procesului de modernizare a 
infrastructurii IT și de actualizare 
a paginii web a CNR – CME; pre-
luarea domeniului web FOREN; 
editarea publicației EMERG; re-
prezentarea CME în România și a 
mediului energetic românesc în 
CME.

Domeniile principale de acti-
vitate ale CNR – CME în 2020 au 
fost următoarele:

1. DOMENIUL „COLABO-
RAREA ȘI COMUNICAREA“ cu 
membrii Asociației prin următoarele 
canale de comunicare: Mesagerul 
energetic – buletinul informativ al 
CNR – CME; Buletinul de informații 
de actualitate (Newsleter) – WEE-
KLY NEWS CNR – CME; Paginile 
de web dedicate CNR – CME, pu-
blicației EMERG și FOREN. De ase-
mena, s-a menținut comunicarea 
constantă cu conducerea CME: 
secretarul general, coordonatorul 
regional pentru Europa, Comitetele 
de Programe si de Studii ale CME, 
CNR – CME a participat la ședințele 
Grupului de lucru cu tema „Scenarii 
ale CME până în 2050” și a transmis 
un număr mare răspunsuri la ches-
tionarele primite de la CME pentru 
„Issues Monitor“.

Ședințele lunare ale Consi-
liului Director s-au desfășurat la 
sediul CNR – CME și în format on-
line, după declararea stării de ur-
gență/alertă. Modul de informare 
și de creștere a calității evenimen-
telor și materialelor destinate mem-
brilor CNR – CME a fost realizat prin 
includerea în Mesagerul energetic
a informațiilor relevante de ultimă 
oră, menținerea rubricilor referitoa-
re la politicile energetice, aspecte 
din energetica Uniunii Europene și 
din activitatea CME, Info CNR – CME
și Programul FEL Romania.

În anul 2020 s-a continuat 
valorifi carea potențialului și a ac-
tivității consilierilor directorului 
general executiv al CNR – CME,
care au avut contribuții importante 
la organizarea evenimentelor CNR – 
CME și la FOREN 2020 (în calitate de 
moderatori/vorbitori, autori ai sinte-

zelor rezultate din sesiunile la care au 
participat). Consilierii au fost implicați 
și la evenimente la care CNR – CME 
a fost coorganizator/partener sau 
la care au fost solicitați să fi e res-
ponsabili de eveniment, precum și 
la elaborarea studiilor CME în peri-
oada 2019 – 2020 (ca reprezentanți 
CNR – CME în grupele de studii), re-
dactarea buletinului Mesagerul ener-
getic (în calitate de responsabili de 
număr, autori de articole și membri în 
comitetul de redacție), reprezentarea 
CNR – CME în diverse asociații, com-
panii, ministere, institute de învăță-
mânt superior etc. 

Activitatea de elaborare a ho-
tărârilor Consiliului Director 
CNR – CME s-a realizat în mod 
transparent, prin informarea mem-
brilor colectivi/individuali, cei ai 
programului FEL România și ai 
partenerilor media privind activi-
tățile și deciziile adoptate. 

Activitățile desfășurate în baza
parteneriatelor media cu publi-
cațiile importante din domeniu 
s-au derulat prin promovarea reci-
procă a evenimentelor, conform pro-
tocoalelor de colaborare încheiate 
în acest scop, cu: Petroleum Club 
of Romania, The Diplomat, Financial 
Intellingence, InvesTenergy, Focus 
Energetic, ITS Events Management
s.a., stabilite în cadrul statutului de 
„partener media“ al CNR – CME.

Realizarea de proiecte și 
programe a continuat cu succes și 
în anul 2020, cele mai importan-
te programne fi ind: 

● Programul de evenimente 
anuale, în cadrul cărora CNR – CME 
a organizat 12 evenimente și 7 eve-
nimente în parteneriat cu instituții 
mass-media.

● Programul Forumul Regi-
onal al Energiei – FOREN 2020 
care a fost, fără îndoială eveni-
mentul central al anului 2020 pen-
tru CNR – CME. Organizat pentru 
prima data în format online, în 
perioada 7 – 10 septembrie, ca 
urmare a stării de alertă genera-
te de pandemia de COVID-19, FO-
REN 2020 s-a bucurat de prezența 
reprezentanților conducerii CME, 
Angela Wilkinson – CEO&Secretar 
General și Einari Kisel – manager 

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME

ACTIVITATEA CNR – CME ÎN ANUL 2020

Anul 2020 a stat sub semnul pandemiei cauzate de SARS-Cov-2, ceea 
ce a însemnat o provocare uriașă pentru lumea întreagă, a generat efecte 
nebănuite asupra tuturor activităților economice și sociale și a reprezentat 
un test fundamental pentru liderii lumii și pentru decidenții economici și po-
litici. Organizațiile, fi rmele, companiile au trebuit să se adapteze din mers 
noii provocări, să elaboreze scenarii la teste de stres și să proiecteze stra-
tegii post-pandemie pentru analizarea modului în care poate fi  depășit șocul 
produs de Covid-19  astfel încât să se poată reveni la normalitate și chiar 
accelera unele procese.
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regional pentru Europa, care, prin 
alocuțiunile adresate, au contribuit 
la ridicarea nivelului de reprezenta-
tivitate al Forumului. FOREN 2020 
a mai cuprins intervenții importan-
te din partea Ministrului Economi-
ei, Energiei și Mediului de Afaceri, 
reprezentanți ai Comisiei Europene
și decidenți din mediul economic 
public/privat. Principalele etape or-
ganizatorice ale FOREN 2020 au 
constat în asigurarea veniturilor de 
la participanții la eveniment (mem-
bri sau non-membri ai CNR – CME), 
încheierea de contracte de sponso-
rizare și vânzare de servicii, nego-
cierea de contracte cu furnizorii de 
servicii, atragerea de autori de lu-
crări și de vorbitori marcanți în ca-
drul sesiunilor evenimentului.

● Platforma comună de colabo-
rare a asociațiilor profesionale din 
domeniile energie-mediu membre
CNR – CME (PAEM). In anul 2020, 
au avut loc activități ale asociațiilor 
menționate, la care CNR – CME s-a 
regăsit în calitate de partener de 
eveniment sau de invitat. Acțiunile 
PAEM vizează consolidarea comuni-
cării ONG-urilor din energie si me-
diu și coagularea ideilor ONG-urilor 
intr-o viziune si o voce comună, uni-
că și directă cu autoritățile statului, 
printr-o formulare clară a principa-
lelor interese ale politicii și strategi-
ei energetice naționale. 

● Colaborarea cu instituțiile de 
învățământ superior și academii, 
membre CNR – CME

● Asociația colaborează cu 14 in-
stituții de învățământ superior, 3 Aca-
demii și peste 70 de cadre didactice, 
iar în 2020 colaborarea s-a dereluat pe 
baza elementelor de interes reciproc, 
prin: organizarea în comun de eve-
nimente; furnizarea și mediatizarea 
reciprocă de informații privind progra-
mele evenimentelor științifi ce anuale și 
participarea la evenimente, în calitate 
de moderatori/vorbitori; participarea 
Universităților și Academiilor cu artico-
le în publicațiile CNR – CME și EMERG; 
participarea reprezentanților instituții-
lor de învățământ superior și ai acade-
miilor la ședințele Consiliului Director 
CNR – CME și participarea CNR – CME 
la proiecte derulate de UPB.

● Programul Viitorii Lideri Energe-
ticieni din România – FEL Romania a 
continuat proiectele începute în anul 
2019: FEL Training Days, Evolution 
Labs, Energy 101, Energy Strategy, 

Women in Energy, The European 
Green Deal, Pocket Note Legislation, 
FEL Social Network, FOREN 2020, 
Consumer Guide, FEL Europe Sum-
mit. În 2020, membrii FEL Romania
au organizat conferințele „EU Green 
Deal – Rolul României“ și „Women in 
Energy“, au participat cu lucrări la 
FOREN 2020 și la webinarii naționale 
și internaționale, iar George Constan-
tin a fost nominalizat ca membru al 
Programului FEL 100 din cadrul Con-
siliului Mondial al Energiei. 

● Programul de colaborare cu 
unitățile de profi l din Republica Mol-
dova: CNR – CME a desfășurat o acti-
vitate permanentă pentru realizarea 
unor acțiuni comune cu specialiștii 
din Republica Moldova, dintre care 
se menționează consolidarea relații-
lor cu colegii din Republica Moldova 
și o efi cientă promovare ideilor CME 
pentru o viitoare includere a Repu-
blicii Moldova ca membru al CME. 
Participarea la FOREN 2020 online a 
reprezentat o acțiune de colaborare 
și susținere oferită colegilor specia-
liști din Republica Moldova.

Programe noi:
● Programul: Implementarea în 

CNR – CME a conceptelor Consiliului 
Mondial al Energiei, cu titlul: „Valo-
rile, convingerile și aspirațiile Consi-
liului Mondial al Energiei“, demarat în 
luna decembrie 2017, va continua și 
în 2021. Programul include direcțiile 
de acțiune ale CNR – CME, termene 
și responsabili pentru implementarea 
conceptelor CME în România. Au fost 
stabilite comitetul și planul de acți-
une. Dintre acțiunile CNR – CME pe 
anul 2020 se subliniază următoarele:

● Valorile organizației: Asociația 
este un organism viu, care răspunde 
cerințelor tematice și ale membrilor 
din sectorul energie prin diverse ac-
țiuni menite să îmbunătățească re-
laționarea cu membrii săi și să des-
chidă canale noi de comunicare. A 
fost continuată acțiunea de emitere 
de opinii și puncte de vedere la do-
cumentele transmise de autorități 
(ex: Strategia Energetică, PNIESC).

● Aspirațiile și convingerile or-
ganizației: Performanța și calitatea 
serviciilor oferite membrilor CNR – 
CME, precum și dezvoltarea resur-
selor umane si fi nanciare, utilizate. 
Asociația participă la extinderea do-
meniilor de activitate, prin colabora-
rea la proiecte defi nitorii în educație, 

cum ar fi  Proiectul A-Succes care s-a 
fi nalizat în decembrie 2020 și Pro-
iectul Practice care a început în luna 
noiembrie 2020.

2. DOMENIUL „PORTOFO-
LIUL DE PRODUSE/SERVICII “ a 
desfășurat activități în urmatoarele 
direcții:

● Mesagerul energetic – care, în 
2020, a ajuns la numărul 213 de la 
lansarea sa în anul 2001, și care, în 
anul 2020 a publicat peste 144 de 
articole cu peste 45 de autori, edi-
toriale ale reprezentanților marcanți 
din cadrul CME, studii și proiecte, 
sintezele evenimentelor naționa-
le si cu participare internațională 
organizate de CME și CNR – CME, 
interviuri cu personalități de elită ai 
energeticii românești. Numerele din 
ultimele patru luni ale anului 2020 
au fost dedicate partenerilor FOREN 
2020 și au inclus machete de pro-
movare și interviuri cu CEO ai com-
paniilor partenere.

● Pagina de Web CNR – CME,
instrument de bază în comunicare, 
este permanent dezvoltată și actu-
alizată, în acord cu tehnologiile de 
ultimă oră în domeniu.

● Publicațiile CNR – CME: În 
anul  2020 a fost redactat Raportul 
Anual CNR – CME 2019 și a con-
tinuat editarea publicației EMERG 
– Serie nouă, dedicată articole-
lor tehnico-știintifi ce din sectorul 
energiei, publicația fi ind indexată 
în două Baze de Date Internaționa-
le (BDI): EBSCO și Index Coperni-
cus International. Articolele inclu-
se în EMERG se regasesc în format 
electronic pe pagina de web www.
emerg.ro, realizată și administrată 
de catre CNR-CME. Cartea „Seniorii 
Energiei-Dialoguri de sufl et“ volu-
mul III a fost publicată la fi nele anu-
lui 2020, iar Newsletter – WEEKLY 
NEWS CNR – CME, afl at la al treilea 
an de la apariție și transmis săptă-
mânal membrilor Asociației, eviden-
țiază studii si rapoarte elaborate de 
către organizații europene/interna-
ționale pentru sectorul energie: EC, 
CME, IRENA, IEA ș.a.

● Organizarea unui program 
amplu de evenimente tehnice și 
științifi ce:  Cele 12 evenimentele 
organizate în anul 2020 au fost 
extrem de apreciate, atât prin te-
matica aleasă, cât și prin modul 
superior de organizare. 

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME
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3. DOMENIUL „REPREZEN-
TATIVITATEA ASOCIAȚIEI, ÎM-
PUTERNICITĂ DE MEMBRII EI“ 
a contribuit la atingerea obiectivului 
principal al organizației prin urmă-
toarele activități:

● Crearea unei identități vizuale 
coerente a Asociației.

● Crearea unui proces fl uent de 
comunicare și de validare a membrilor 
individuali și colectivi ai CNR – CME. 

● Prima etapă de organizare a 
FOREN 2020 – Forumul Regional al 
Energiei, ediția a 15-a a fost desfă-
șurată până în luna aprilie, când, din 
cauza crizei sanitare și a restricțiilor 
aferente, s-a decis organizarea online 
a evenimentului, în perioada 6 – 10 
septembrie 2020, față de luna iulie 
cum fusese inițial stabilit. A fost nece-
sară regândirea programului de des-
fășurare a Forumului, în noile condiții 
oferite de platforma online.

●  Oferta CNR – CME de servicii 
de consultanță, expertiza de speciali-
tate în scopul elaborării de lucrări 
în domeniul energiei, realizate de 
către membrii CNR – CME și de 
alți parteneri importanți din țară.

● Achitarea la timp a cotizației
anuale către CME Londra, pentru anul 
2020, în luna februarie 2020, benefi -
ciind astfel de discountul acordat.

● Participarea activă a reprezen-
tanților CNR – CME la evenimente 
internationale online: Adunarea Exe-
cutivă CME (6.10.2020); Reuniunea 
membrilor Grupurilor de Lucru ale 
Comitetului de Studii al CME – Go-
vernance Meeting (11-13.05.2020); 
World Energy Week (7-9.10. 2020); 
Workshopurile privind noua metodo-
logie de realizare a studiului „Energy 
Issues Monitor”.

4. DOMENIUL „INFRASTRUC-
TURA IT“ s-a dezvoltat prin mo-
dernizarea și adaptarea la cerințele 
digitale actuale, ceea ce a permis 
creșterea fl exibilității lucrului la dis-
tanță, organizarea de evenimente 
pe platforma online și transmiterea 
prin mijloacele electronice de comu-
nicare a unor informații pertinente 
cu caracter de „politici energetice“, 
a unor pliante și prospecte promo-
ționale, a publicațiilor „Mesagerul 
Energetic“ și „EMERG“. Principalele 
valori ale CNR-CME vizează con-
cepte precum: acțiune, schimbare, 
dezvoltare, performanță, inovație, 
calitate, efi ciență. 

5. DOMENIUL „CONTROLUL 
COSTURILOR/EFICIENTIZAREA 
ACTIVITĂȚILOR“

În vederea obținerii unor re-
zultate economice anuale cât mai 
bune, s-au avut în vedere acțiuni în 
două direcții majore: 

● Creșterea veniturilor prin des-
fășurarea de activități menite să ob-
țină venituri suplimentare, precum:

● Participarea CNR – CME, în ca-
litate de partener al UPB (membru 
CNR – CME), la proiectul A-Succes 
„Dezvoltarea competențelor de an-
treprenoriat ale doctoranzilor și post-
doctoranzilor – cheie a succesului în 
carieră“;

● Participarea CNR – CME, în ca-
litate de asociat al  UPB, la proiectul 
Practice, „Sinergia mediului univer-
sitar cu cel economic pentru a răs-
punde nevoilor actuale și viitoare ale 
pieței muncii în domeniile electric, 
energetic și  știința materialelor“;

● Atragerea în cadrul CNR-CME 
de noi membri plătitori. In anul 
2020 au fost cooptați ca membrii 
colectivi: ALRO Slatina și SIEMENS 
Energy SRL.

● Controlul costurilor prin analiza 
cheltuielilor efectuate pentru semina-
riile organizate și a costurilor aferen-
te organizației CNR – CME. În acest 
sens au fost reduse costurile, astfel:

- Reducerea spațiului închiriat (ce-
darea spațiului destinat bibliotecii);

- Realizarea unor activități de 
tehnoredactare „inhouse“;

- Renegocierea unor contracte 
cu prestatorii de servicii pentru re-
ducere valorii de contract.

PUNCTE TARI ȘI PUNCTE 
SLABE ÎN ACTIVITATEA CONSI-
LIULUI DIRECTOR ȘI A SECRETA-
RIATULUI EXECUTIV CNR – CME

Nu se intenționează aici rea-
lizarea unei analize comprehensi-
ve SWOT, ci vor fi  evidențiate doar 
punctele tari și punctele slabe ale 
CNR – CME în 2020.

Puncte tari/realizări notabile: 
● Dezvoltarea paginii web  www.

cnr-cme.ro , cu noi funcțiuni;
● Indexarea revistei EMERG în 

două Baze de Date Internaționale 
(BDI).

● Organizarea FOREN 2020 onli-
ne, cu toate difi cultățile generate de 
criza sanitara, ceea ce a demonstrat 

un înalt nivel de profesionalizare și 
fl exibilitate a organizației de adap-
tare la condițiile din mediul social al 
momentului; 

● Organizarea evenimentelor 
din programul CNR-CME;

● Restructurarea Consiliului Ști-
intifi c CNR – CME, care a avut loc 
în 2019, pentru îndeplinirea rolului 
său  de organism de consultare si 
decizie privind activitățile cu carac-
ter științifi c, tehnic și expozițional, a 
avut ca rezultat creșterea efi cienței 
acestuia în anul 2020 privind  luarea 
celor mai bune decizii referitoare la 
aspectele tehnice ale organizației.

● Organizarea Adunării Gene-
rale pentru raportarea activităților 
anului 2019 și previzionarea celor 
din 2020. 

Puncte slabe/neîmpliniri
Neîmplinirile au fost în princi-

pal cauzate de criza determinata de 
pandemia de Covid-19, iar dintre 
acestea se menționează:

● Valorifi carea insufi cientă a 
materialelor transmise membrilor 
colectivi de către CNR – CME, în 
special a celor la care Consiliul Mon-
dial al Energiei are o bază de date 
foarte importantă ;

● Participarea redusă a unor 
membri CD și membri colectivi la 
activitățile CNR-CME;

● Prezența redusă în cadrul Aso-
ciației CNR – CME a unor companii 
importante din domeniul mediului, 
cărbunelui, petrolului, furnizorilor de 
echipamente si servicii energetice, 
comunicații și IT; 

● Neîncasarea integrală a cotiza-
ției de la unii membri ai organizației. 
În anul 2020, dintr-o valoare totală a 
cotizațiilor de 521 600 lei, a fost în-
casată suma de 472 400 lei, care re-
prezintă 91 % din valoarea facturată. 
Suma restantă este de 49 200 lei. 

Printr-o analiză obiectivă a re-
alizărilor notabile obținute de  Se-
cretariatul Executiv al CNR – CME 
în anul 2020, se constată  menține-
rea unei bune reputații a Asociației 
și creșterea vizibilității acesteia pe 
plan național și internațional, ceea 
ce demonstrează că CNR – CME 
este unul din cele mai active comi-
tete membre ale Consiliului Mondi-
al al Energiei și una dintre cele mai 
reprezentative organizații din do-
meniul energie din România. 
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Forumul Regional al Energiei 
– FOREN 2020, 7 – 10 Septem-
brie 2020, eveniment bienal tradi-
țional al asociației Comitetul Națio-
nal Român al Consiliului Mondial al 
Energiei (CNR – CME), afl at la cea 
de a XV-a ediție, și-a desfășurat lu-
crările în pofi da situației impuse de 
criza sanitară, răspunzând necesi-
tății de  dezbatere a unor subiecte 
esențiale ale domeniului energiei și 
cu speranța revenirii la o situație 
normală într-un viitor cât mai apro-
piat. 

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 in-
evitabila comparație cu rezultatele 
edițiilor anterioare care au benefi ci-
at de condiții normale de desfășura-
re. Cu toate condițiile speciale, mult 
mai restrictive, considerăm – pe 
baza reacțiilor benefi ciarilor acestui 
eveniment – că sesiunea din 2020 
și-a atins scopul, lucru demonstrat 
și de cifrele din statistica de mai jos 
care dovedesc audiența avută, ac-
tualitatea tematicilor propuse, cali-
tatea vorbitorilor și a discuțiilor, dar 
și găzduirea unor lucrări științifi ce 
interesante. Acest lucru s-a refl ec-
tat în numărul de participanți inte-
resați în subiectele propuse, care 
a depășit – chiar în condițiile unui 
buget de timp mai mic – toate ce-
lelalte evenimente similare din anii 
precedenți, luate individual.  

La dezbaterile din sesiunile fo-
rumului au participat reprezentanți 
ai conducerii World Energy Council 
(prin secretarul general și coordo-
natorul pentru Europa), ministrul 
Economiei și Secretarul de Stat 
pentru Energie, conducerea CNR – 
CME, directori ai Comitetelor mem-
bre din Franța și Germania, secre-
tarul Academiei române, membru al 
Consiliului de Administrație al Agen-
ției Europene de Reglementare în 
Energie (ACER)1.

Prin toate acestea, FOREN și-a 
confi rmat și întărit statutul de  eve-
niment de sinteză a marilor teme 
din energetica regională și naționa-

lă, iar concluziile rezultate în urma 
dezbaterilor au permis cristalizarea 
unor direcții de politici energetice 
care pot constitui subiecte de re-
fl exie 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 intere-
sați sub formă de mesaj.

***
Mesaj al FOREN 2020
Există provocări extraordinare 

care stau în fața sectoarelor ener-
getice ale țărilor din regiune, in-
clusiv al celui românesc, complexi-
tatea problemelor fi ind amplifi cată 
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 dezvolta-
rea sectorului și – mai ales – care 
ar fi  soluțiile potrivite cu noua situ-
ație. Prezentările și dezbaterile au 
demonstrat un echilibru între pro-
blematica 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 (fi e el și 
ponderat) al unor oameni care stă-
pânesc această problematică și au 
soluții să o rezolve.

Fiind la un punct de cotitură, 
trebuie să regândim ce vom face 
pentru a îmbunătăți situația secto-
rului în perspectiva unui nou înce-
put. Din acest punct de vedere, s-au 
desprins două idei de bază comune 
atât la nivel național, cât și regio-
nal:

● Este o bună ocazie ca revigo-
rarea spre un nou normal – pe care 
îl vom construi după pandemie – să 
se realizeze având în vedere dezvol-
tarea sustenabilă în perspectiva ca 
Europa să devină primul conti-
nent neutru din punct de vedere 
climatic. Provocarea majoră o re-
prezintă realizarea simultană a celor 
două scopuri: integrarea și dezvol-
tarea pieței interne unice și decar-
bonarea bazată pe creșterea rolului 
surselor cu emisii zero de gaze cu 
efect de seră și schimbarea rolu-

lui și ponderii combustibililor fosili, 
în același timp cu utilizarea de noi 
combustibili (hidrogen și biocom-
bustibili) și a noi tehnologii „disrup-
tive“. 

● Realizarea acestor deziderate 
necesită o tranziție cu importante 
implicații economice și sociale. De 
aceea, se simte nevoia de introdu-
cere a unui concept nou și anume 
acela de umanizare a tranziției 
energetice, ceea ce implică pune-
rea oamenilor pe primul loc pentru 
că după această criză, refacerea 
va fi  difi cilă și va necesita cea mai 
mare realocare mondială de capital 
din istorie. În plus, tranziția necesi-
tă plasarea consumatorului în cen-
trul acțiunilor generate de această 
transformare fundamentală, altfel 
acest efort nu va fi  benefi c tuturor 
celor implicați.

Cele două idei de bază au ge-
nerat discuții pe tematici complexe 
dintre care cele mai relevante pen-
tru energetica românească și asu-
pra cărora se consideră că merită ca 
decidenții să se focalizeze în acțiuni-
le 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, fi nanciare, dar 
trebuie ca țările din zonă să fi e pre-
gătite să le facă față pentru că îna-
inte de a fi  un document de angaja-
re economică, fi nanciară 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: De-
carbonare, Digitalizare, Dere-
glementare și Descentralizare în 
timpul acestei tranziții; 

● Este momentul unei regândiri 
a balanței resurselor energetice, fo-
sile, regenerabile și nucleare, cât și 
abordarea efi cienței”. Trebuie gândit 
rolul unor combustibili de tranziție 
și – în mod special – cel al gazului 
natural și promovate investițiile de 
extindere a bazei acestor resurse; 

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME

MESAJUL FOREN 2020

1 https://www.economica.net/chiritoiu-postul-din-conducerea-acer-se-completeaza-
foarte-bine-cu-activitatea-mea-la-consiliul-concurentei_176460.html
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● O provocare încă nerezolva-
tă corespunzător o reprezintă inte-
grarea piețelor de energie în ECE, 
în prezent și în viitor. Se recunosc 
benefi ciile aduse de liberalizarea 
totală a piețelor de gaze natural și 
electricitate, dar și riscurile aferente 
asupra consumatorilor fi nali în cazul 
unui design incorect al piețelor;

● Legat de provocarea de mai 
sus, apare rolul din ce în ce mai 
important al re-
alizării rezilienței 
dinamice a sis-
temelor ener-
getice din zonă, 
mai ales că eve-
nimente recente 
au demonstrat 
necesitatea unor 
strategii adapti-
ve pentru anali-
zele de risc, incluzând extreme cli-
matice, riscuri cibernetice, analize 
geo-strategice etc.

La toate aceste provocări a apă-
rut întrebarea legitimă: Sunt pregă-
tite autoritățile guvernamentale și 
locale din regiune, dar mai ales din 
România, pentru a le face față? Dar 
companiile de utilități? Dar consu-
matorii?

Răspunsul comun este acela 
că primul pas în rezolvarea aces-
tei dileme îl reprezintă înțelegerea 
tendințelor și cunoașterea modali-
tăților de soluționare inclusiv prin 
participarea la evenimente cum a 
fost FOREN 2020. În timpul dezba-
terilor, s-a  observat o îngrijorare la 
mai mulți vorbitori, poate nu atât 
pentru întocmirea unei liste corec-
te de proiecte și pentru prioritizarea 
lor, luând în considerare aceste ten-
dințe, cât mai ales pentru realizarea 
unui cadru legislativ și de reglemen-
tare potrivit pentru implementarea 
lor. În sistemul energetic românesc 
se simte acut necesitatea realizării 
unor noi investiții majore pe care 
noul normal să le promoveze. Tot-
odată, rămâne îngrijorarea pentru 
capabilitatea de a scrie proiecte, de 
a demonstra fezabilitatea și banca-
bilitatea fi ecărei investiții care va fi  
propusă la fi nanțare, un lucru de-
monstrat la toate programele ante-
rioare de fi nanțare și care își are ex-
plicația în necultivarea, irosirea 
și – în fi nal – pierderea capabili-
tăților interne de consultanță și 
inginerie preinvestițională. 

Această constatare poate fi  ex-
tinsă la un al cincilea „D“ cu im-
pact asupra energeticii mondiale: 
Deprofesionalizarea. Este un alt 
semnal de alarmă care avertizează  
asupra unei reduceri evidente a ca-
pabilităților inginerești, profesionale 
în general, cu efecte în buna funcți-
onare a sistemului. Cauzele trebuie 
căutate pe tot lanțul, de la învăță-
mântul mediu și profesional, cel 

universitar, apoi califi cările și acu-
mulările profesionale de care trebu-
ie să se îngrijească fi ecare partici-
pant 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 califi cării și 
competenței persoanelor cu funcții 
de conducere în entitățile statului, 
autorități centrale sau fi rme de utili-
tăți 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 ne-
adecvați funcției pe care o ocupă, 
care nu aveau o minimă pregătire și 
competență pentru a ocupa postul 
respectiv.     

Flexibilitatea este un nou ter-
men des utilizat în energie, defi -
nit drept capabilitatea unui sistem 
energetic de a se administra adec-
vat în termeni de fi abilitate și vari-
abilitate și de incertitudine a cererii 
și ofertei de energie într-o plajă re-
levantă de timp. Nevoia de fl exibili-
tate, un concept deocamdată igno-
rat de autorități, este amplifi cată 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 eo-
lian, la inițiativa consumatorilor in-
dustriali și privați, stimulați de ținte 
impuse în special din exterior și de 
scheme de ajutor ofertante. Aceas-

ta, în paralel cu penuria de investiții 
în surse „centralizate“ pe combus-
tibili clasici, multe acum anunțate, 
dar probabil puține continuate din 
rigori tot mai mari de fi nanțare și 
apoi de funcționare.

Legată de acest concept rămâne 
întrebarea: cine investește în fl e-
xibilitate, sau – și mai precis – a 
cui este responsabilitatea de a in-
vesti în fl exibilitate? La ea ar trebui 

să răspundă din 
nou autoritățile 
din energie, în 
cadrul dezba-
terilor, desprin-
zându-se opinia 
că este nevoie 
de o nouă gân-
dire a „împărți-
rii responsabili-
tăților“ între en-

tități centrale, TSO, DSO, investitori 
privați și alți operatori din sistemul 
energetic, ca și a unui cadru care să 
încurajeze acest tip de investiții. Un 
alt concept utilizat este cel al re-
zilienței dinamice a sistemelor 
energetice, care devine tot mai 
importantă odată cu creșterea com-
plexității 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 inves-
tiții suplimentare în noi tehnologii 
inovatoare, chiar „disruptive“. La 
noi doar se vorbește despre soluții 
de stocare, despre hidrogen, micro-
rețele etc., dar aplicarea lor rămâne 
încă timidă și puțin încurajată. 

Un alt lucru foarte important 
este faptul că există opinia gene-
rală că trebuie să investim acum în 
sectorul energiei, dar e de nuanțat 
că nu oricum. Trebuie să investim 
profi tabil și să evităm investițiile 
care nu se pot recupera în timpul 
rămas până la defi nitivarea tranzi-
ției. Nu trebuie să se uite că nu au 
mai rămas decât mai puțin de 30 de 
ani pentru a se realiza țintele am-
bițioase propuse la nivel național și 
al Uniunii, iar proiectele în sectorul 
energiei se materializează în inter-
vale mari de timp. De aici, ca o con-
cluzie unanimă, apare necesitatea 
unor decizii corecte și rapide.

În acest sens, nici o soluție 
disponibilă nu trebuie neglijată în 
încercarea de soluționare a provo-

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME
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cărilor 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 com-
plexe integrate, de exemplu, decar-
bonarea trebuie abordată nu numai 
la nivelul producției 
de  energie electri-
că (soluții cu capta-
re de CO2, folosire 
de surse regenera-
bile și fi liere nuclea-
re), dar și la nivelul 
combustibililor. De 
asemenea, cererea 
rămâne și ea impor-
tantă din mai multe 
motive: în primul rând pentru că 
poate ajuta la rezolvarea sărăciei 
energetice și apoi prin posibilitatea 
de a-și modifi ca structura în sensul 
înscrierii în Green Deal. De aceea, 
o mai puternică legătură între po-
liticile industriale și cele energeti-
ce 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 apă-
rut opinia unor reprezentanți ai 
marilor bănci de dezvoltare care au 
confi rmat – și cu acest prilej – dis-
ponibilitatea fi nanțelor pentru orice 
investiție din marea tranziție ener-
getică, evident în condițiile men-

ționate de prezentare de proiecte 
sustenabile și bancabile.      

În sfârșit, dar nu ultima ca im-
portanță, este de relevat situația în 
continuare precară a energiei ter-
mice, problemă în continuare ne-
rezolvată în România. A apărut clar 
că energia termică – considerată ca 

responsabilitate a tuturor, dar până 
la urmă a nimănui – este o proble-
mă veche, care formal continuă să 
fi e responsabilitatea mai multor mi-
nistere și autorități locale, dar care 
- poate din cauza asta – a devenit 
cenușăreasa sistemului energetic 
din România, deși ar putea fi  be-
nefi ciara unor fi nanțări foarte fa-
vorabile incluzând fonduri europe-
ne nerambursabile, dar și credite 
avantajoase, fi ind un subiect sen-
sibil la nivelul Uniunii Europene, iar 
odată rezolvată, ar putea contribui 
esențial la realizarea țintelor Gre-
en Deal. Toate acestea în contextul 
necesității trecerii generalizate de 
la sursele arhaice (lemne de foc, 

cărbuni) la surse moderne (prin 
cogenerare, chiar încălzire electri-
că pe bază de surse regenerabile), 
având în vedere faptul că – în afa-
ră de Republica Moldova și Albania, 
România are cel mai mic consum 
electric pe cap de locuitor din regi-
une (cca 3000 kWh/an.loc). 

Cele de mai sus re-
prezintă doar o sinteză 
restrânsă a unor proble-
me 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 nume-
rele 211, 212, 213 ale publicați-
ei lunare a CNR – CME, Mesagerul 
energetic.

***
Considerăm că ideile prezentate 

pot constitui subiecte-temă în lu-
area unor decizii importante la ni-
velul sectorului energetic românesc 
și în cazul că anumite aspecte s-ar 
dori clarifi cate, CNR – CME își expri-
mă disponibilitatea pentru continu-
area discuțiilor asupra oricăreia din 
tematicile domeniului.

Consiliul Științifi c al CNR-CME

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME



CM-OTC 
Product: Standard electricity contracts (based on 

EFET agreements) 
Delivery period: >1 day for Base, standardized Peak 

Type of trading: 
Trading days: Working days 
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CME-RES-GC newly launched
Product: 

Delivery period:
Type of trading:

Trading days: Working days 
Price:

CMLT newly launched
Product:

Delivery period: 
Type of trading:

Trading days: Working days 
Price:

LCM
Product: 

Delivery period: 

Type of trading: 

Trading days: Working days 
Price:

Traded contracts

CMBC-FP
Product:

Delivery period:

Type of trading:
Trading days: Working days 

Price:

CMUS
Product:
Delivery period:

Type of trading:
Trading days:

Price:

CMBC-EA-Flex newly launched
Product: contracts

Delivery period: 

Type of trading:
Trading days: Working days 

Price:

CMBC-CN
Product: Standard electricity contracts 

Delivery period: >1 day for Base, standardized Peak 

Type of trading:
Trading days: Working days 

Price:

Electricity Bilateral Contracts 

Product:
Delivery period:

Type of trading:
Trading days:

Price:

IDM (SIDC)
Product:

Delivery period: 
Type of trading:

Trading days:
Price:

GCACSM  
Product:

Type of trading:
Trading days: Working days 

Price:

Note:
www.opcom.ro

GCACTM
Product:

Type of trading:
Trading days: Working days 

Price:

Traded contracts

Traded contracts Traded contracts

Traded contracts

Traded contracts

Traded contracts

OPCOM RRM

DAM-NG 
Product:

Delivery period:
Type of trading:

Trading days:
Price:

CMNG-OTC 
Product:
Delivery period:

Type of trading:
Trading days: Working days 

Price:

CMNG-LP 
Product:

Delivery period:
Type of trading:

Trading days: Working days 
Price:

CMNG-LN 
Product:

Delivery period:
Type of trading:

Trading days: Working days 
Price:
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La realizarea acestor instru-
mente/studii au participat fi rmele 
de consultanță de prestigiu, parte-
nere ale CME, dintre care amintim: 
Accenture, Marsh, PwC, Swiss Re, 
Oliver Wyman, iar studiile au fost 
elaborate pe baza unei metodolo-
gii întocmite de Grupurile de Lucru 
ale CME și aprobate de Comitetul 
de Studii CME, organisme în care 
CNR – CME are reprezentanți de 
valoare.

CNR – CME 
continuă tradiția 
de a promova 
periodic studii-
le care identifi că 
tendințele la ni-
vel global, regi-
onal și național, 
obiectivul confe-
rinței fi ind acela 
de a informa co-
munitatea ener-
geticienilor din 
România asupra 
rezultatelor pri-
vitoare la situa-
ția anului 2020 și 
a previziunilor pe 
termen mediu.

Cele trei sce-
narii alternati-
ve în „Marea Tranziție Energetică“, 
inițiate de CME în 2016, cu orizont 
de timp 2060, au fost denumite me-
taforic și sugestiv: „Modern Jazz“, 
„Unfi nished Symphony“ și „Hard 
Rock“ și au rolul de a a explora rolul 
inovației în tranziția energetică.

Ca răspuns la pandemia de CO-
VID-19, CME a dezvoltat un set de 
scenarii post-criză pe termen me-
diu, până în 2025, denumite, la fel 

de sugestiv: „Pause“, „Rewind“, 
„Re-Record“ și „Fast-Forward“.
Dacă scenariile pe termen lung pot 
asigura un context mai larg pentru 
răspunsul la Covid-19, scenariile 
post-criză sanitară reprezintă un 
set de instrumente fl exibile care 
să poată pregăti un viitor nepre-
dictibil și să creioneze o agendă 
post-criză.

Toate aceste scenarii, analizate 
pe larg în cadrul Conferinței orga-

nizate de CNR-CME, sunt menite să 
identifi ce modul în care omenirea ar 
putea ieși din criză ca o societate 
mai puternică și cum ar putea pro-
gresa cu succes în tranziția energe-
tică. Scenariile oferă un cadru stra-
tegic care permite gândirea de an-
samblu și luarea de decizii în condiții 
de mare incertitudine. Sunt conce-
pute ca un set de explorare pentru 
previzionarea a ceea ce s-ar putea 

întâmpla, nu a ceea ce ar trebui să 
se întâmple sau a ceea ce ne dorim 
să se întâmple.

Dintre aspectele mai importan-
te reliefate în cadrul conferinței se 
notează:

– Triunghiul Indexului Trilema 
Energiei este reprezentat de Se-
curitatea Energiei, Accesibilitatea 
Energiei, Sustenabilitatea Energiei, 
elemente amplu dezbătute de către 
vorbitori și participanți;

– În context regional, România 
se afl ă pe locul 25 în valoarea in-
dexului și deține locul 3 pe compo-
nenta de securitate energetică, o 
poziție foarte bună, pe care este în 
pericol de a o pierde, daca nu se re-
alizează investițiile necesare la sur-
sele de generare a energiei electrice 

convenționale;
– Din punct 

de vedere al rezi-
lienței, adică acea 
capacitate a unei 
structuri de a răs-
punde, absorbi 
și recupera rapid 
funcționalitatea ini-
țială în urma unui 
eveniment extrem, 
ar trebui luată în 
considerare rezili-
ența locală și la ni-
vel de sistem;

– Acțiunile prio-
ritare ale României 
vizează digitaliza-
rea sistemelor, sur-
sele regenerabile 
de energie, energia 

nucleară, efi ciența energetică, ma-
nagementul schimbărilor climatice;

– Marea tranziție energetică va 
fi  parcursă prioritar cu tehnologia 
bazată pe hidrogen, ca accelerator 
al scăderii emisiilor de carbon, dez-
voltarea mai amplă a tuturor teh-
nologiilor de stocare și accelerarea 
digitalizării;

– Au avut loc consultări privind 
Strategia Națională de Cercetare 

CONFERINȚA ONLINE „INSTRUMENTELE CONSILIULUI 
MONDIAL AL ENERGIEI (CME) PENTRU EVALUAREA 
TRANZIȚIEI ÎN ENERGIE. STUDIU DE CAZ – ROMÂNIA 
ÎN CONTEXT EUROPEAN“. SINTEZA EVENIMENTULUI

Organizată de Comitetul Național Român al Consiliului Mondial
(CNR – CME) în ziua de 16 februarie 2021, în format online, Confe-
rința a analizat setul de cinci instrumente/studii elaborate de Consi-
liul Mondial al Energiei (CME), și anume: „World Energy Scenarios“, 
„World Energy Issue Monitor“, „World Energy Trilemma Index“, „Dy-
namic Resilience Framework“ și „Innovation Insights Briefs“.
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Inovare și Specializare și au fost pro-
puse 4 mari domenii de acțiuni direc-
te: digitalizarea în energie, tehnolo-
gii de stocare a energiei, tehnologii 
moderne de generare a energiei cu 
emisii scăzute, mobilitatea electrică;

– S-a constatat că viteza de 
inovare a depășit viteza de învă-

țare in cazul unor tehnologii de ul-
timă oră;

– CNR – CME poate contribui la 
creșterea calității instrumentelor/
studiilor CME prin implicare directă 
în Grupurile de Lucru și Comitetele 
CME și prin diseminarea și promo-
varea acestora în rândul membri-

lor Asociației și al experților ener-
geticieni din România;

– Consiliul Mondial al Energiei
dezvoltă scenarii de aproape două 
decenii, pentru a susține un dialog 
strategic global și de calitate cu 
privire la viitorul sistemelor ener-
getice. 

Pe data de 25 februarie 2020, a 
avut loc Adunarea Generală a Aso-
ciației Comitetului Național Român 
al Consiliului Mondial al Energiei
(CNR – CME). În 
cadrul acesteia, 
au fost aprobate 
următoarele: Ra-
portul Consiliului 
Director al Asoci-
ației CNR – CME 
privind activita-
tea desfășurată 
în anul 2020, Ra-
portul de execuție 
bugetară pe anul 
2020, Raportul 
cenzorului de ve-
rifi care a eviden-
ței fi nanciar-con-

tabile pe anul 2020, Planul de ac-
tivitate pe anul 2021, Bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2020, 
Modifi carea Statutului asociației și 

alte materiale necesare desfășură-
rii în mod optim a activității Aso-
ciației CNR – CME. De asemenea, 
au fost acordat Titlul de MEMBRU 

ONORIFIC al Asocia-
ției CNR – CME unor 
personalități cu con-
tribuții importante la 
afi rmarea energeticii 
românești și Brevet, 
distincția MEDALIA 
CNR – CME unor 
membri CNR – CME 
care au sprijinit or-
ganizatoric şi profe-
sional activitatea se-
cretariatului executiv 
CNR – CME și Diplo-
ma de Merit Dorin 
Pavel. 

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR 
ASOCIAȚIEI CNR – CME 2021.
SINTEZA EVENIMENTULUI
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1. Care este obiectul princi-
pal de activitate al companiei pe 
care o conduceți?

Siemens Energy acoperă aproa-
pe tot portofoliul de produse și so-
luții din domeniul energiei. În acest 
portofoliu includem soluții de trans-
port, generare de energie electrică 
și de asemenea soluții energetice 
pentru industrie.

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

Energizăm so-
cietatea și luptăm 
împotriva schimbări-
lor climatice în ace-
lași timp. Tehnologia 
noastră este esenția-
lă, dar oamenii noștri 
fac diferența. Mințile 
strălucitoare inovea-
ză. Se conectează, 
creează și ne țin pe 
drumul spre schim-
barea sistemelor 
energetice ale lumii. Spiritul lor ne 
alimentează misiunea. Cultura noas-
tră este defi nită de persoane atente, 
agile, respectuoase și responsabile.

3. Reprezentați o companie 
puternică pe piața de energie din 
România. Vă rog să menționați 
succint una dintre poveștile de 
succes înregistrată în ultimii ani 
de compania dumneavoastră.

Povestea ultimilor 15 ani de pre-
zență a companiei în România este în 
sine un succes deosebit, am reușit să 
creștem constant într-o piață cu pro-
vocări continue. Am reușit să livrăm 
către clienții noștri din România proiec-
te cu o calitate deosebită, reușind să 
creștem cu fi ecare an calitatea aces-
tora. Nu în ultimul rând, baza acestui 
proiect a fost realizată cu contribuția 
determinantă a echipei de profesioniști 
români în domeniul energetic, care în 
această perioadă a devenit o echipa 
foarte experimentată ce poate acoperi 
tot portofoliul Siemens Energy.

4. Derulați un amplu pro-
gram de investiții. Cu ce provo-
cări vă confruntați în prezent și 
cum este compania pregătită să 
răspundă acestora?

Urmărim programele de dezvol-
tare și investiții ale partenerilor noș-
tri Transelectrica, Electrica, Hidroe-

lectrica, CEZ, E.oN, ENEL și de ase-
menea PETROM, ROMPETROL, Lukoil
participând activ la toate proiectele 
din portofoliul lor investițional.

5. Pandemia globală care 
afectează și țara noastră are 
repercusiuni profunde în plan 
economic, sanitar și social, iar 
omenirea a fost brutal arunca-
tă într-o nouă eră și trebuie să 
se adapteze din mers. Care sunt 
măsurile principale pe care le-ați 
luat pentru depășirea situației și 
desfășurarea activității compa-

niei în condiții de sigu-
ranță, asigurând în ace-
lași timp și protejarea 
angajaților?

Cu siguranță că resur-
sa umană este o „comoa-
ră“ a companiei și măsurile 
luate de Siemens Energy
pentru prevenirea acestei 
pandemii au fost multiple. 
Am reușit, în toată această 
perioadă, să asigurăm pro-
tecția personalului la un ni-
vel foarte ridicat. Din acest 

motiv, am reușit să menținem acti-
vitatea companiei în parametrii nor-
mali fără sincope majore. Au existat 
desigur anumite probleme legate 
de logistică și aprovizionare care au 
condus la întârzieri în execuția anu-
mitor proiecte, dar am încercat să 
reducem la maximum impactul ne-
gativ produs de aceste probleme.

Printre măsurile relevante pe 
care le voi menționa aici au fost cele 
legate de respectarea tuturor pre-
vederilor legale impuse de starea 
de urgență/alertă. De asemenea, 
am implementat regimul de muncă 
la distanță, telemunca, pentru acti-
vitățile care se puteau desfășura în 
acest mod. Existența unei echipe de 
urgență a contribuit major la luarea 
deciziilor unitar și rapid în momente-
le în care a fost nevoie. În relația cu 
clienții noștri echipa Siemens Energy
s-a adaptat permanent la cerințe-
le suplimentare impuse de aceștia: 
teste PCR suplimentare, teste și pro-
be online, ședințe online. Orice criză 
înseamnă și noi oportunități. 

6. Care sunt oportunitățile
pe care le întrevedeți în perioa-
da următoare pentru compania 
dumneavoastră, pentru sectorul 
energetic și pentru economie, în 
general?

Consider că sectorul energetic 
va avea ca principală oportunita-
te fi nanțarea externă provenită de 
la Uniunea Europeană pe direcțiile 
deja cunoscute GREEN DEAL, fon-
duri de modernizare și fondurile de 
tranziție justă. Aceste decizii luate la 
nivelul EU vor ajuta întregul sector 
energetic din România să realizeze 
într-un timp mult mai scurt proiec-
te esențiale pentru decarbonare și 
tranziție energetică.

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 rea-
lizată la nivelul companiei dum-
neavoastră și cu ce rezultate?

Digitalizarea este în ADN-ul com-
paniei noastre și, din fericire, am fost 
pregătiți pentru tranziția spre online 
a activităților. Cu siguranță, viitorul 
în acest domeniu este extrem de 
ofertant pentru inovare și cercetare, 
domenii în care Siemens Energy in-
vestește constant.

8. Care este media de vârstă 
a angajaților? Cum atrageți și
cum motivați tinerii din compa-
nia dumneavoastră și ce mesaj 
le transmiteți?

Media de vârstă este în jurul ci-
frei de 43 de ani și întinerim pe zi ce 
trece. Programele de internship și le-
gătura permanentă cu universitățile 
din România ne mențin în contact cu 
tinerii absolvenți. Cred că mediul de 
lucru, echipa dinamică și orientarea 
companiei către performanță sunt 
cele mai importante elemente pen-
tru motivarea tinerilor din companie. 

9. În fi nal, vă rugăm să 
transmiteți un mesaj angajați-
lor, partenerilor și colaboratori-
lor dumneavoastră.

Doresc să transmit un mesaj de 
optimist către toți partenerii noștri 
din România și să îi asigur că echipa 
Siemens Energy va fi  mereu aproa-
pe în realizarea proiectelor dumnea-
voastră.

Pentru echipa Siemens Energy, 
de asemenea doresc să îi asigur de 
tot sprijinul managementului în pro-
iectele pe care le derulează, perso-
nale și ale companiei.

#Siemens Energy
#Team Purple
Vă mulțumim! 

FOREN 2020 onlineFOREN 2020 online

INTERVIU CU DL. PETRU RUȘEȚ, DIRECTORUL 
GENERAL AL SIEMENS ENERGY ROMÂNIA

Petru Rușeț, directorul general
al Siemens Energy România
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  Future Energy Leaders (FEL) 
România, programul de tineret 
al Comitetului Național Român 
al Consiliului Mondial al Energiei 
(CNR-CME), anunță că are o nouă 
echipă de conducere pentru anul 
2021.

Membrii FEL România au ales, la 
sfârșitul lunii ianuarie, o nouă echipă
a comitetului director, responsabilă 
de coordonarea programului pentru 
anul 2021, formată din: Președinte 
– Mihai Toader-Paști, General Ma-
nager – Georgian Albu, Community 
Manager – Bogdan Leu, Impact Ma-
nager - Dalia Stoian, Communicati-
on & Media Manager – Adrian Vin-
tilă, Partnership Manager – Roxana 
Tompea și Public Aff airs Manager – 
Rareș Hurghis.

Noua echipă de conducere își 
propune să continue programe-
le de educație și profesionalizare a 
tinerilor din domeniul energiei, de 
informare și conștientizare a consu-
matorilor de energie din România, 
respectiv de formularea unor anali-
ze și recomandări de politici publice, 
prin invitație la dialog a părților in-
teresate și promovarea transparen-
ței decizionale.

„Acțiunile promovate în anul 
2020 de FEL România vor continua 
și în anul 2021. Acestea vor fi  con-
centrate pe informarea consumatori-
lor din România cu privire la sectorul 
energetic și profesionalizarea tineri-
lor din industrie, precum și pe opor-
tunitățile oferite sectorului energetic 
din țara noastră de Pactul Ecologic 
European“, a declarat Mihai Toa-
der-Paști, președintele FEL România.

Mihai Toader-Paști este cofon-
dator și general manager al EFdeN
și a participat la trei ediții ale celei 
mai importante competiții de case 
solare, Solar Decathlon. A cofondat 
EnergiaTa.org, proiect ce își propu-
ne facilitarea producției de energie 
regenerabilă pentru utilizatorii cas-
nici. Mihai face parte din Forbes 30 
sub 3, este Aspen Young Leader și 
copreședinte al Eisenhower Youth 
Leaders.

Georgian Albu este specialist în 
politici și strategie energetică, cu o 
experiență acumulată de 8 ani în 
sectorul public și privat. Este licen-
țiat în Comunicare și Relații Publice, 
absolvent al cursurilor masterale 
de tip MBA în cadrul ASE București, 
specializarea Antreprenoriat și Ad-
ministrarea Afacerilor în Energie, 
studii completate la Școala de Re-
glementări din Florența, pe profi l 
energetic.

Bogdan Leu este doctorand al 
UPB și lucrează ca inginer la Transe-
lectrica, în cadrul Direcției tehnice. 
Printre altele, Bogdan a lucrat, pen-
tru o scurtă perioadă, în administra-
ția publică, ca stagiar în Ministerul 
Energiei și, de asemenea, în dome-
niul cercetării, printr-un internship 
la Grenoble INP.

Dalia Stoian este absolventă a 
Facultății de Automatică și Calcula-
toare, Universitatea Politehnica din 
București. Face parte din Manage-
ment Unitul EFdeN, a fost coordo-
nator al Ghidul Prosumatorului și 
Einsehower Youth Leader. În 2018, 
a coordonat Departamentul de in-
stalații electrice și automatizări al 

EFdeN, la cea mai importantă com-
petiție globală de case solare. În li-
ceu, Dalia a obținut de 3 ori locul I 
la competiția NASA Ames Space Se-
ttlement Contest, iar în 2019 a fost 
premiată în cadrul galei Doamne în 
Energie, realizată de Focus Energe-
tic.

Adrian Vintilă a început cariera 
în domeniul energetic în anul 2012, 
în cadrul unei companii de furnizare 
a energiei electrice și gazelor natu-
rale. În tot acest timp, a desfășurat 
activități în cadrul departamentelor 
de tranzacționare de energie, vân-
zări, iar în prezent coordonează ac-
tivitatea de product development, în 
calitate de manager departament.

Roxana Tompea a absolvit pro-
gramul WU Energy Expert și MBA 
Energie ASE, iar între 2015 și 2018 
a deținut certifi carea PMP. În pre-
zent, este angajată într-o companie 
din sectorul energetic.

Rareș Hurghis este specialist în 
domeniul energiei, cu peste 7 ani 
experiență în ariile de distribuție și 
furnizare, atât gaze naturale cât și 
în electricitate. Are expertiză în zona 
de strategie, dezvoltarea afacerii și 
implementarea proiectelor strategi-
ce. Este interesat de zona de suste-
nabilitate și de noile tehnologii care 
ne ajută să reducem impactul ne-
gativ asupra mediului în care trăim.

FEL România este un program 
inițiat și coordonat de Comitetul 
Național Român al Consiliului Mon-
dial al Energiei (CNR – CME) și face 
parte din Comunitatea globală Fu-
ture Energy Leaders, dezvoltată de 
World Energy Council. 

FEL RomâniaFEL România

NOUA CONDUCERE FEL ROMÂNIA 2021
Departamentul Comunicare și Media, FEL Romania
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Legal Newsletter

19 Februarie 2021 19 February 2021

Modificarea normelor metodologice („Normele 
Metodologice”) pentru aplicarea Titlului I din Legea 
nr. 17/2014 („Legea 17/2014”) privind unele m suri de 
reglementare a v nz rii-cump r rii terenurilor 
agricole extravilane  

The amendment of the methodological norms (the 
„Methodological Norms”) for the application of 
Title I of the Law 17/2014 concerning the sale-
purchase of agricultural land located outside 
buildable areas („Law 17/2014”)

Cea mai recent modificare a Normelor Metodologice 
a avut loc prin Ordinul 311/2020 („Ordinul 311/2020”)
care a intrat n vigoare n 8 Februarie 2021 (i.e. data 
public rii n Monitorul Oficial). 

The latest amendment of the Methodological Norms
followed the entry into force of Order 311/2020 (the 
“Order 311/2020”) upon 8 February 2021 (i.e. its 
publishing date in the Official Gazette).

1. Condi ii de v nzare a terenurilor agricole 1. The conditions for sale of agricultural land

n concordan cu modific rile aduse Legii 17/2014 n
toamna anului trecut prin Legea nr 175/2020, Normele
Metodologice modific /detaliaz  atribu iile
autorit ilor publice n procedura de vanzare a 
terenurilor agricole (e.g. este specificat parcursul 
documenta iilor, sunt stabilite termene fixe de r spuns
pe fiecare etap – Art. 3-5 si 8-10 din Normele 
Metodologice). De natur  a clarifica procesul este i
reglementarea formularelor care vor fi utilizate n
aceast procedur (care au fost actualizate/ 
suplimentate prin Anexele la Normele Metodologice). 

In accordance with the amendments brought by the 
Law 17/2014 under Law no 175/2020 of last year’s
autumn, the Methodological Norms amend/ detail 
the attributions of the public authorities
involved in the procedure of sale of agricultural 
land (e.g. the course of the documentations is 
clearly specified, the response time of the 
authorities is provided for each step, as per Art. 3-5
si 8-10 of the Methodological norms). Also, it is 
helpful that the standard forms - to be used under 
the procedure – have been updated/ supplemented 
under the Annexes to the Methodological Norms.

Odat cu extinderea substan ial a categoriilor de 
preemptori ca urmare a modific rilor aduse Legii
17/2014 din toamna anului 2020, a devenit necesar
specificarea documentelor pe care fiecare 
categorie de preemptori trebuie s  le depuna n
vederea exercit rii drepturilor sale. Aceast
specificare este introdus n Art. 6 din Normele 
Metodologice [e.g. situa ia tinerilor fermieri n calitate 
de preemptori este clarificat  prin alineatele (9) si (10) 
ale Art. 6 din Normele Metodologice].

Given the substantial broadening of the pre-
emptors’ categories brought by the last year’s
autumn amendment of the Law 17/2014, it was 
necessary to detail which documents are 
necessary to be exhibited by each category of 
pre-emptors in order to exercise their pre-emption
right. Such detailing was introduced under Art. 6 of
the Methodological Norms [e.g. the situation of the 
young farmer pre-emptors is clarified under paras
(9) and (10) of Art. 6 of the Methodological Norms].

Av nd n vedere faptul c a fost introdus , prin Art. 41

din Legea 17/2014, o categorie intermediar ntre
preemptori i cump r torii ale i liber de c tre
v nz tor, respectiv categoria poten ialilor cump r tori
(„Poten ialii cump r tori”), Normele Metodologice 
prev d ( n Art. 8) nscrisurile pe care ace tia trebuie s
le prezinte (ca dovad a ndeplinirii condi iilor

Along the same line, considering that (by Art. 41 of
Law 17/2014), a new (intermediary) category was 
introduced between the pre-emptors and the seller’s
freely chosen buyers, i.e. namely the potential 
buyers (“Potential buyers”), the Methodological 
Norms specify (under Art. 8) the documents they 
must exhibit (in order to fulfil the conditions imposed 

Legislatie în domeniul energiei si al mediuluiLegislatie în domeniul energiei si al mediului‚ ¸
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prev zute de Art. 41 din Legea 17/2014). under Art. 41 of Law 17/2014).

Se aduce o clarificare util cu privire la modalitatea de
alegere ntre preemptorii cu acela i rang (respectiv
ntre Poten ialii cump r tori): v nz torul este cel
care are dreptul (suveran) de a alege ntre ofertele
de cump rare transmise de preemptori „egali” (de
c tre Poten ialii cump r tori) [i.e. Art. 9 alineatele (1)
i (2)].

An useful clarification is brought regarding the 
selection between multiple pre-emptors of the same 
rank (or between Potential buyers): the seller is 
given the right to freely choose between the 
purchase offers submitted by such “equal” pre-
emptors (or by the Potential buyers) [as per Art. 9 
para (1) and (2)].

2. Avizele Ministerului A Naţionale s  al
Ministerului Culturii

2. Approvals of the Ministry of National
Defence/ Ministry of Culture

Legea nr 17/2014 prevede necesitatea ob inerii:

Avizului Ministerului Ap ii Na ionale, n
cazul v nz rii terenurilor situate la mai pu in
de 30 km de frontier / rmul M rii Negre sau
ntr-o raz  de 2.400 m de obiective speciale;
i a

Avizului Ministerului Culturii n cazul v nz rii
terenurilor pe care s-au eviden iat situri
arheologice.

Din experien a noastr , avizul Ministerului Ap r rii se
ob ine foarte rapid.

Pentru a evita ntarzieri ns , Legea nr 17/2014 i
Normele Metodologice prev d c dac avizul nu se
emite n 20 de zile lucr toare, respectivul aviz se
consider favorabil, Normele adaug nd c se poate
ncheia contractul de v nzare-cump rare prin

prezentarea dovezii nregistr rii cererii de emitere a
avizului respectiv [Art. 12 alin. (1) lit. a) si b)]. 

Law 17/2014 imposes to obtain:

The approval of the Ministry of National
Defence, if the sale concerns a plot of land 
located within 30 km from the state border/
from the Black Sea shore or within 2,400 m
from special objectives; and

The approval of the Ministry of Culture if the
sale concerns a plot of land encompassing
an archaeological site.

From our experience, the approval of the Ministry of 
Defence is regularly obtained very fast.

In order to avoid delays, both the Law 17/2014 and 
the Methodological Norms set forth that if the 
approval is not issued within 20 working days,
the respective approval is considered 
favourably issued; the Norms also specify that the 
sale-purchase agreement may be concluded based 
on the proof of the registration of the application
[Art. 12 para (1) letters. a) and b)].

3. Obliga ia de a utiliza terenurile agricole
exclusiv pentru activit i agricole

3. The obligation to use agricultural land
exclusively for agricultural activities

Aceasta este una din marile dileme n scute ca urmare
a modific rilor aduse de Legea nr 175/2020 (respectiv
Art 42 al 5) datorit impactului asupra sectoarelor
economice (energie, telecomunica ii etc), majoritatea
de importan strategic , care implic intrinsec
folosirea de suprafe e mari de teren agricol (industria
energetic , telecomunica iile etc). Din p cate, Normele
Metodologice nu aduc clarific ri ( i nici mult asteptata
exceptare pentru anumite tipuri de investi i) cu privire
la aceast obliga ie. Totu i, este n afara

This is one of the big dilemmas introduced by the 
amendments under Law 175/2020 (to Art. 42 para
5); this obligation is highly relevant due to its impact 
on economic (energy, telecom etc) sectors, most of 
them of strategic importance, that involve large 
surfaces of agricultural land. Unfortunately, the 
Methodological Norms do not bring any clarification 
(nor the long awaited exemption for specific 
investments) in this respect. However, it is beyond 
doubt that an interpretation favouring the use of 
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oric rui dubiu ca o interpretare n sensul imposibilit ii
utiliz rii terenurilor agricole pentru alte activit i dec t
agricultura este contrar logicii, iar textul mai sus
men ionat trebuie s  fie modificat.

agricultural land only for agriculture is not 
acceptable and the above referred to legal text must 
be amended.

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

Daniel Vlasceanu

Partener

Daniel Vlasceanu

Partner

+4 0728 182 566

daniel.vlasceanu@vepartners.ro

+4 0728 182 566

daniel.vlasceanu@vepartners.ro

Acest newsletter a fost pregatit exclusiv in scop de informare 

generala si nu se va interpreta ca si consultanta juridica. In masura 

in care considerati util sa aflati mai multe despre aspectele ce fac 

obiectul acestui newsletter, va rugam sa ne contactati.

This newsletter was prepared solely for general information 

purposes and shall not be construed in any way as legal advice. 

Should you find it useful and want to know more about the issues 

presented herein, please do not hesitate to contact us.

Legislatie în domeniul energiei si al mediuluiLegislatie în domeniul energiei si al mediului‚ ¸
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Noutati editorialeNoutati editorialeˇ
‚

SURSELE ENERGETICE ALE SISTEMULUI 
ENERGIEI ELECTRICE ȘI TERMICE DIN ROMÂNIA. 
Termoenergetică și energetică nucleară  
Editura AGIR, București, 2020, Seria „Tezaurul energeticii“, 20×26,5 cm, legată, 
ISBN lucrare 978-973-720-612-1, ISBN volum 978-973-720-809-5, 864 pag. 
Lucrare editată cu sprijinul SC NUCLEARELECTRICA SA

Elaborarea amplei serii de lu-
crări „Tezaurul energeticii – o 
istorie trăită a Sistemului Ener-
giei Electrice și Termice din Ro-
mânia“ a fost inițiată în anul 2009 
și a fost gândită și realizată în mare 
parte de cel care a fost Zonel H. Va-
siliu, personalitate marcantă a ener-
geticii românești, fi ind continuată de 
o echipă de coordonare formată din 
ing. Iuliu Blechthal, ing. Petru Iftimie, 
dr. ing. Jean Constantinescu, prof. 
dr. ing. Dorin Cristescu, profesor dr. 
ing. Nicolae Golovanov, ing. Vasile 
Diaconescu, dr. ing. Ovidiu Mustață, 
ing. Cătălin Dan Marinescu, ing. Iosif 
Constantin Bilegan, ing. Mirel Boșcă-
neanu, ing. Ioana Opriș, ing. Mihai 
Cojocar, dr. ing. Gabriel Poenaru, ing. 
Cornelia Popescu, ing. Iuliu Potorac,  
dr. ing. Gabriel Romașcu, dr. ing. Ioan 
Ganea, ing. Felix Scvorțov, ing. Paul 
Gheorghiescu, ing. Ovidiu Țuțuianu.

Din acest ciclu fac parte opt vo-
lume:
● Principalele asociații profesio-

nale inginerești din domeniul ener-
giei electrice și termice (2015); 
● Formarea specialiștilor siste-

mului energiei electrice și termice
(2016); 
● Producerea „curată“ a energiei 

electrice și termice (2017); 
● Concepția și realizarea siste-

mului energiei electrice și termice
(2019); 
● Sursele energetice ale siste-

mului energiei electrice și termice 
din România. Termoenergetică și 
energetică nucleară (2020); 
● Funcționarea sistemului ener-

giei electrice și termice, rețelele 
electrice și conducerea operativă; 
● Conducerea, organizarea și 

evoluția sistemului energiei electri-
ce și termice; 
● Cu și despre personalități ale 

sistemului energiei electrice și termice.
La sfârșitul anului 2020, cu 

sprijinul SC NUCLEARELECTRI-
CA SA, a ieșit de sub tipar, la Edi-
tura AGIR și sub egida Asociației 
Generale a Inginerilor din România, 
volumul V al acestui proiect: „Sur-

sele energetice ale sistemului 
energiei electrice și termice din 
România. Termoenergetică și 
energetică nucleară“.

În prima parte, intitulată TER-
MOENERGETICĂ (autori: prof. dr. 
ing. Victor Vaida, ing. Cătălin Mari-
nescu, ing. Ovidiu V. Țuțuianu, dr. 
ing. Gabriel-Andrei Romașcu, dr. 
ing. & ec. & jurist Gabriel Poenaru, 
ing. Marian Voiculescu, ing. Alexan-
dru Rugiubei, ing. Petru Iftime, ing. 
Zoltan Makai, ing. Grigore Gheor-
ghiu, ing. Ion Bărbulescu, ing. Ti-
beriu Comănescu, Ion Grigorescu) 
sunt prezentate 
aspecte referi-
toare la centra-
lele termice și 
de termofi care, 
în general, con-
cretizate doar 
pentru câteva 
centrale (Groză-
vești, București, 
Filaret etc.), și 
relatările unor 
te rmoenerge-
ticieni care au 
dat viață și per-
formanță unor 
unități ener-
getice-simbol, 
remarcate prin 
valoarea impor-
tantă a puterii 
electrice instalate, amplasarea în 
apropierea combustibilului primar și 
a marilor platforme industriale con-
sumatoare de energie electrică și 
termică (Grigore Gheorghiu, Nony 
Bărbulescu, Tiberiu Comănescu). 

Partea a doua, ENERGETICĂ 
NUCLEARĂ (autori: acad. Marius 
Sabin Peculea, acad. Ioan Ursu, ing. 
Tiberiu Ioan Câmpureanu, dr. ing. 
Ioan Rotaru, dr. ing. Teodor Chiri-
ca, ing. Iosif Constantin Bilegan, dr. 
fi z. Florian Glodeanu, dr. ing. Ionuț 
Purica, ing. Constantin Em. Raco-
veanu, dr. ing. Dumitru Stoian, ing. 
Constantin Mingiuc, ing. Dragoș 
Gabor, dr. ing. Ionel Bucur, dr. ing. 
Constantin Antoniu Galeriu, ing. 

Gheorghe Andrei, ing. Axinte Pascu, 
fi z. Sorin Popescu, ing. Vasile Bă-
ilescu, ing. Gheorghe Regneală, dr. 
ing. Rodin Traicu, ing. Mircea Ioan 
Turtureanu) este dedicată comple-
xelor activități din domeniul ener-
geticii nucleare: realizarea investiți-
ei de la CNE Cernavodă, fabricarea 
combustibilului nuclear, producerea 
apei grele, precum și activităților co-
nexe (proiectare, cercetare, evoluția 
autorităților ș.a.). Prin interviurile 
luate unor personalități recunoscute 
în domeniu (acad. Ioan Ursu, acad. 
Marius Peculea, prof. Ionel Purica 

ș.a.), precum și al-
tor specialiști care 
au activat efectiv 
în domeniu, având 
responsabilități de 
concepție, exe-
cuție, exploatare 
și decizie (Tiberiu 
Campureanu, Te-
odor Chirica, Ioan 
Rotaru, Constan-
tin Mingiuc, Dumi-
tru Stoian, Dragoș 
Gabor, Ionel Bucur, 
Rodin Traicu ș.a.), 
volumul oferă date 
„trăite“, foarte in-
teresante, privind 
începuturile acti-
vității nucleare în 
România, alegerea 

tipului de reactor nuclear, realizarea 
și punerea în funcțiune a principale-
lor instalații și obiective nucleare etc.

În ultima parte a volumului, 
SURSE DE ENERGIE, se regăsesc 
subiecte de actualitate în energeti-
ca românească: surse regenerabile 
și acumularea energiei, prezentate 
de ing. Hermina Albert, prof. dr. ing. 
Nicolae Golovanov, dr. ing. Ovidiu 
Mustață.

Proiectul „Tezaurul energeti-
cii“ refl ectă contribuția și dăruirea 
familiei energeticienilor români, 
pentru ca activitatea lor să rămână 
consemnată în istoria domeniului și 
poate să constituie un exemplu de 
urmat pentru generațiile viitoare. 
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30 
MARTIE

„ TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR
ÎN DOMENIUL ENERGIE 
ELECTRICĂ DIN ROMÂNIA“
Orele 10.00 – 14.00

14 
APRILIE

„ SOLUȚII TEHNOLOGICE NOI 

PENTRU PRODUCEREA, 

TRANSPORTUL ȘI DISTRIBUȚIA 

ENERGIEI ELECTRICE“
Orele 10.00 – 14.00

SAVE THE DATE

EVENIMENTE CNR – CME

Prin

Partener eveniment:

Partener eveniment:

Pentru a primi noutăți legate de eveniment,
vă rugăm să vă înscrieți la eveniment prin completarea
Formularului de Înregistrare din pagina evenimentului 

de pe site-ul www.cnr-cme.ro.

Evenimentul se va transmite LIVE pe canalele online ale CNR – CME
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