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Editorial
PREZENT ȘI PERSPECTIVE ÎN UTILIZAREA
RESURSELOR ENERGETICE
Numărul 215/martie – aprilie
2021 al Buletinului informativ Mesagerul energetic este primul număr
care apare după Adunarea Generală a membrilor Asociației Comitetul
Național Român al Consiliului Mondial al Energiei, desfășurată la finalul lunii februarie a.c. Ne aflăm, așadar, în etapa de început a aplicării
măsurilor stabilite și adoptate pentru anul 2021 și următorul, consemnate în Hotărârea forului suprem al
Asociației, Adunarea Generală.
Buletinul Informativ Mesagerul
energetic va avea, în continuare, nobila misiune de
a informa cu promptitudine membrii Asociației,
precum și pe toți operatorii
din sectorul energeticii românești, despre acțiunile
întreprinse și/sau coordonate de Consiliul Director
și Secretariatul Executiv,
precum și despre acțiunile întreprinse de Consiliul
Mondial al Energiei care
au caracter de directivare
sau/și privind unele aspecte concrete, cuprinse
în orientările strategice
privind siguranța energetică, securitatea economică,
decarbonarea și accesibilitatea energetică pentru
toți.
România, țară care, în
mod teoretic, are avantajul deținerii
unor însemnate rezerve de resurse
naturale convenționale, resurse ce
pot și trebuie să-i ofere un suport
important în eforturile de asigurare
a necesarului de energie, în cantitățile și la calitatea cerute de stadiul
actual de dezvoltare a vieții economice și sociale, simte acut lipsa
unei strategii energetice, cu măsuri
concrete, corect stabilite în timp și
firesc corelate cu orizonturile și țintele de dezvoltare economică, socială și urbanistică a țării.
România trebuie să-și definească orientările strategice proprii, în
concordanță cu specificul nostru, cu
tradițiile și posibilitățile oferite de
poziția noastră geografică, de climă

și vecinătăți, astfel încât să se asigure încadrarea cât mai completă în
structurile europene. Actualele surse alternative regenerabile de energie, în prezența unor soluții fiabile și
de capacități de stocare pot avea un
rol important în acoperirea necesarului de energie pentru dezvoltarea
României.
Desigur că dezvoltarea centralelor nucleare bazate pe efectul de
fuziune va reprezenta o revoluție în
tehnologie și va determina producerea suficientă de energie „curate“

pentru continuarea vieții pe Terra.
Și, pe cale de consecință, se militează pentru limitarea și/sau chiar
încetarea utilizării surselor primare
clasice (în general fosile), cercetarea științifică și tehnologică urmând
a găsi cele mai eficiente soluții pentru producerea de energie electrică
cu emisii reduse de carbon. Pentru o
economie energetică în care cărbunele are în prezent încă o pondere
importantă, atingerea țintelor asumate de Uniunea Europeană necesită eforturi investiționale importan-

pentru dezvoltarea sustenabilă a societății. Până la realizarea primelor
centrale nucleare de acest tip (cel
puțin 20 ani), o soluție pentru limitarea emisiilor poluante este utilizarea cât mai amplă a surselor regenerabile de energie, caracterizate,
pe durata funcționării, prin influențe
reduse asupra mediului ambinat.
Utilizarea gazului metan ca purtător de energie în perioada de tranziție împreună cu sursele regenerabile de energie, cele hidroenergetice
și sursele nucleare vor reprezenta
astfel mixul energetic care va permite dezvoltarea în viitor a țării.
Schimbările climatice determinate de gazele cu efect de seră
reprezintă o amenințare majoră

te pentru restructurarea sectorului
energie.
Preocupările legate de creșterea eficienței în utilizarea energiei
(ca sursă de energie fără emisii), de
promovare a sistemelor de stocare
a energiei, de includere a hidrogenului și a surselor eoliene oﬀshore în politica energetică a țării, de
dezvoltare a surselor nucleare sunt
elemente ale unui viitor sistem de
producerea a energiei „curate”, fără
emisii și care va asigura o calitate
corespunzătoare a energie furnizate
utilizatorilor.
Strategia hidrogenului, aflată în
curs de elaborare la Ministerul Energiei, va permite să ne apropiem cât
mai mult de sistemul energetic al vi-
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itorului, depășind etapa carbonului și
trecând la etapa hidrogenului.
Obiectivele UE privind o economie neutră din punctul de vedere al
emisiilor de carbon au în vedere în
special sectoarele de energie și de
transporturi, în care limitarea utilizării combustibililor fosili este considerată ca vitală.
Dezvoltarea transportului electric și alimentarea cu energie electrică a stațiilor de încărcare, producerea hidrogenului prin hidroliza
apei precum și electrificarea economiei vor conduce la creșterea
necesarului de energie electrică cu
dezvoltarea de noi surse de energie, restructurarea sistemului de
transport și de distribuție a energiei
electrice, creșterea nivelului de digitalizare a sectorului și, mai ales,
va face necesară creșterea nivelului de pregătire viitorilor specialiști
energeticieni.
Viitorul sectorului energetic necesită tineri specialiști, bine pregătiți
profesional, care să ofere răspunsuri
adecvate numeroaselor provocări
care le stau în față. Conceptul de
smart grid este specific sistemelor
energetice ale viitorului în care sursele locale regenerabile de energie

4

vor conduce la situația ca utilizatorii
să treacă din postura de participant
pasiv la o prezență activă la acoperirea necesarului de energie. În acest
sens, digitalizarea care necesită puternice platforme informatice și un
sistem amplu și fiabil de comunicații
va deveni un instrument eficient în
conducerea sistemelor de energie.
Sistemul de distribuție va reprezenta
coloana vertebrală a tranziției energetice și va asigura flexibilitate în
activitatea operatorului pentru sistemul energetic.
Prin activitatea sa, CNR – CME
încearcă, prin efortul specialiștilor
proprii (din structura membrilor colectivi sau a membrilor individuali),
să releve cele mai adecvate măsuri
și soluții de eficientizare a utilizării, a unor soluții de decarbonare, a
unor soluții tehnologice de producere a energiei electrice fără emisii de
carbon, de transport și de distribuție
a energiei, cu efecte cât mai reduse
asupra mediului ambiant.
Concluziile și recomandările reieșite din toate acțiunile organizate
de CNR – CME, cu sprijinul și aportul
organizațiilor de profil din sistem,
includ viziunea de viitor a asociației noastre și unele contribuții ale

membrilor pentru realizarea acesteia. Cele trei manifestări organizate
de CNR – CME în acest an sunt relevante în acest sens:
InstrumenteConferința:
le Consiliului Mondial al Energiei
(CME) pentru evaluarea tranziției în
energie. Studiu de caz România în
context european;
– Conferința: Transportul energiei electrice – impactul major în
proiectele din sectorul energiei din
România și din Europa Centrală și
de Est;
– Conferința: Trecut, prezent și
viitor în sectorul energiei din România.
CNR – CME își propune, în continuare, să promoveze soluții eficiente pentru un sistem energetic
decarbonat, rezilient, puternic informatizat, care să asigure programul
de electrificare și urbanizare, cu accesibilitate la energie curată a tuturor locuitorilor acestei țări.
Buletinul Informativ Mesagerul
energetic a dovedit, și în acest număr, echidistanță, transparență și
profesionalism, prin conținutul și forma materialelor publicate.
Redacția
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Politici energetice
NEW EU ENERGY LABELS APPLICABLE
FROM 1 MARCH 2021*
To help EU consumers cut their energy bills and carbon footprint, a brand
new version of the widely- recognised
EU energy label will be applicable in all
shops and online retailers from Monday, 1 March 2021. The new labels will
initially apply to four product categories – fridges and freezers, dishwashers, washing machines, and television
sets (and other external monitors). New
labels for light bulbs and lamps with
fixed light sources will follow on 1 September, and other products will follow in
the coming years.
With more and more products
achieving ratings as A+, A++ or A+++
according to the current scale,
the most important change is
to return to a simpler A-G scale.
This scale is stricter and designed so that very few products are initially able to achieve
the “A” rating, leaving space for
more eﬃcient products to be included in the future. The most energy eﬃcient products currently
on the market will typically now
be labelled as “B”, “C” or “D”. A
number of new elements will be
included on the labels, including
a QR link to an EU-wide database, which will allow consumers
to find more details about the
product. A number of ecodesign
rules will also come into force from 1
March – notably on reparability and the
need for manufacturers to keep spare
parts available for a number of years after products are no longer on the market.
Commissioner for Energy, Kadri
Simson, said: “The original energy
label has been very successful, saving an average household in Europe
several hundred euros per year and
motivating companies to invest into
research and development. Until
the end of February, over 90% of
products were labelled either A+,
A++ or A+++. The new system
will be clearer for consumers and
ensure that businesses continue to
innovate and oﬀer even more eﬃcient products. This also helps us to
reduce our greenhouse gas emissions.”
As well as rescaling the energy efficiency class of the product concerned,
the layout of the new label is diﬀerent,
with clearer and more modern icons.

Like the previous labels, the rescaled
labels show more than just the energy
eﬃciency class. For a washing machine,
for example, they show at a glance the
number of water liters per cycle, the duration of a cycle, and the energy consumption, as measured for a standardised programme.
A further significant change is the
introduction of a QR code on the top
right of the new labels. By scanning the
QR-code, consumers can find additional
information about the product model, such
as data relating to the dimensions, specific features or test results depending
on the appliance. All appliances on the

EU market have to be registered in a
new EU-wide database - European Product Registry for Energy Labels (EPREL).
This will further facilitate the comparison
of similar products in the future.
In addition to the new energy labelling rules, there are corresponding new
regulations on ecodesign that take eﬀect
on 1 March 2021. These relate notably
to the updated minimum eﬃciency requirements and reinforce consumer rights
to repair products and support the circular
economy.
Manufacturers or importers will now
be obliged to make a range of essential parts (motors and motor brushes,
pumps, shock absorbers and springs,
washing drums, etc.) available to professional repairers for at least 7-10
years after the last unit of a model
has been placed on the EU market. For
end-users, too (i.e. consumers who are
not professional repairers, but like to
repair things themselves), manufacturers

must make certain spare parts available
for several years after a product is taken
oﬀ the market - products such as doors
or hinges and seals, which are suitable for DIY action. The maximum delivery time for all these pieces is 15 working
days after ordering.

Background
The EU energy label is a widely recognised feature on household products, like
lightbulbs, television sets or washing machines, and has helped consumers make
informed choices for more than 25 years.
In an EU-wide (Eurobarometer) survey
in 2019, 93% of consumers confirmed
that they recognised the label and
79% confirmed that
it had influenced
their decision on
what product to buy.
Together with harmonised minimum
performance
requirements (known
as ecodesign), EU
energy
labelling
rules are estimated to cut consumer expenditure by
tens of billions of
euros every year,
whilst
generating
multiple other benefits for the environment and for manufacturers and retailers.
The new categories for the rescaled label were agreed after a rigorous and fully transparent consultation
process, with the close involvement
of stakeholders and Member States at
all stages, scrutiny by the Council and
the European Parliament and with sufficient involvement of and notice provided to manufacturers. As required by
the framework regulation, other product
groups will be “rescaled” in the coming
years – including tumble dryers, local
space heaters, air conditioners, cooking
appliances, ventilation units, professional refrigeration cabinets, space and
water heaters, and solid fuel boilers.
The switch to the rescaled labels
coincides with the entry into force of
two horizontal (“omnibus”) regulations
recently adopted to correct or clarify
a range of issues identified in the concerned energy labelling and ecodesign. 

*) Preluare după https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_818, Brusseles, 1 March 2021
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WHAT NEXT FOR OCEAN ENERGIES IN EUROPE?*
Frédéric Simon, EURACTIV.com
remained resilient despite the disruptions caused by the COVID-19
pandemic.
“The industrialisation of the sector is gathering pace, with project
investments of over €45m in 2020,”
the trade association said. Global
cumulative installations for wave
and tidal energy reached 60 MW
over the past decade. And in Europe
While focusing chiefly on oﬀalone, there are 6 MW of wave and
shore wind power, which is the most
tidal energy slated for deployment
advanced and technologically mathis year, it added.
ture, the European Commission’s
“The path towards 100 MW of
oﬀshore energy strategy also put
ocean energy by 2025 is opening
the emphasis on other sources of
up,” said Gruet, hailing the Europerenewables – mainly wave and tidal
an Commission’s “political support”
– as well as floating wind and solar.
and ambitious targets for 2030 and
“Europe is a world leader in oﬀ2050.
shore renewable energy and can beThere are still doubts about the
come a powerhouse
industry’s ability to defor its global developliver on those targets,
ment,” the EU’s Energy
though.
Commissioner
Kadri
When it presentSimson said as she
ed its oﬀshore energy
presented the strategy
strategy, the Commison 19 November.
sion appeared to scale
“We must step up
down its ambitions for
our game by harnessthe sector, aiming for
ing all the potential
40 GW of installed caof oﬀshore wind and
pacity by 2050 instead
by advancing other
of the 60 GW mentechnologies such as
There are plenty of challenges ahead for the industry – all
tioned in an earlier
wave, tidal and floatof them related to one key objective: the need to scale up fast
draft.
ing solar,” she added.
and reduce cost. [Ocean Energy Europe]
The level of ambiThe
long-term
tion for 2030 was simgoal is to have an installed capacity pipeline of 100 MW pilot-farms pro- ilarly cut back: whereas the first draft
of 40 gigawatts for these emerging jects by 2025,” it added.
aimed at 1-3 GW of installed capacity
renewable energy technologies by
This is what the industry is now by the end of the decade, the Com2050, the Commission said, up from working on.
mission finally opted for a more caua tiny level of 13 megawatt currently.
“We are confident the case for tious objective of 1 GW.
As an intermediate target, the Com- ocean energy will be self-evident
“On the missing 20 GW, it’s
mission strategy aims for 1 GW of once 100 MW has hit the water,” pretty clear that we need to scale
ocean energy by 2030, saying these said Rémi Gruet, CEO of Ocean En- up,” said an EU oﬃcial who briefed
goals are “realistic and achievable”.
ergy Europe, a trade association. journalists ahead of the strategy’s
There are plenty of challenges “What we need now is to transform presentation in November.
ahead for the industry though, all of aspirations into actions,” he said afLooking at the National Energy
them related to one key objective: the ter the Commission presented its and Climate Plans (NECPs) submitneed to scale up fast and reduce cost. strategy in November.
ted by EU member states, oﬃcials
While European companies are
noticed that “very few of them”
Industrialisation gathering had listed tidal and wave power as
global leaders in ocean energies, no
pace
specific technology has yet prevailed
a major energy source, the oﬃcial
and “the sector still struggles to creLast week, Ocean Energy Eu- explained. “So we rebalanced from
ate an EU market despite progress rope presented its annual statis- 60 GW to 40 GW due to a rerun of
in development and demonstration,” tics for 2020, saying the industry the modelling”.
The European Commission’s
oﬀshore energy strategy, presented in November, set the bar
high for tidal and wave power,
aiming for a total installed capacity of 1 GW by 2030 and 40 GW
by 2050. The industry is now rolling up its sleeves to try and deliver on that promise.

the Commission stated in its strategy.
“A significant reduction in cost
would be needed for tidal and wave
energy technologies to reach their
potential in the energy mix,” the EU
executive said but praised the sector for succeeding to cut costs by
40% since 2015, a reduction it said
was “faster than anticipated”.
But despite those challenges, the Commission remains upbeat about the sector’s potential to
scale up. Tidal and wave power are
“reaching a level of maturity that
makes them interesting for future
applications,” the EU executive said
in a media briefing note.
“A crucial but feasible step to
reach commercial size by 2030
would be implementing the existing

*) Preluare după https://www.euractiv.com/section/energy/news/what-next-for-ocean-energies-in-europe/
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The industry itself recognises
the challenges ahead. “Oﬀshore
renewables projects bring longterm benefits, but they also take
time to get into the water,” Gruet
said. Policymakers at the EU and
national level now “need to roll
up their sleeves and start implementing the strategy right away,”
he said.
Despite those doubts, the Commission still believes tidal and wave
power are attractive in the long
term, saying “ocean technologies
could make a significant contribution to Europe’s energy system and
industry as from 2030, in particular by supporting grid stability and

playing a crucial role in decarbonising islands in the EU.”

Upcoming EU policy review
On the regulatory front, the industry has its eyes set on the upcoming revision of the renewable
energy directive, set to be tabled in
June as part of a package of EU legislation aimed at reaching the bloc’s
2030 climate objectives.
In this regard, Ocean Energy Europe said emerging technologies like
tidal and wave, which are still at the
pre-competitive stage, should continue
enjoying special status under EU law.
“Member states should remain
free to have technology-specific

auctions, and emerging renewables should retain priority dispatch and exemption from balancing obligations,” the association told EURACTIV in emailed
comments.
In addition, public funding for
demonstration projects at the national level must be allowed to continue unhindered without EU interference, the group said.
“It is important that emerging renewables, which are too small to distort competition, don’t get tangled up
in complex state aid rules. Emerging
renewables should be exempted from
notification – in particular demonstration projects,” it said. 

COMMISSION: PIONEERING NORDICS’ ENERGY
MIX ‘EXAMPLE’ TO EU*
Elena Sanchez Nicolas
The Nordic countries – Denmark, decarbonised Europe,” pointing out carbonised (87 percent is considered
Finland, Iceland, Norway and Swe- that the long-lasting Nordic regional “carbon-free”) – with 63 percent of it
den – have some of the most am- cooperation will be key to show how coming from renewable sources.
bitious energy and climate policies this can be done.
“Renewable energy improves huin Europe, making this region a role
For some 25 years, the Nordic man well-being, and overall welfare,
model in the transition towards cli- region has successfully developed a well beyond GDP,” said Swedish MP
mate neutrality.
common electricity market, where Cecilie Tenfjord-Toftby, who believe
“Nordic solutions are the right hydro, nuclear and wind power are that the Nordic region can become
way to go. I can only encourage the main generation sources.
an electricity exporter, “serving as
you to continue what you are doing
“Asked me what success looks a backup for increasing share of reand to lead by example,” EU com- like in market integration, and I will newable energy in other European
missioner for energy, Kadri Simson, point you to the Nordic electricity countries”.
told members of the Nordic
Some 63 percent of electricity generated across the Nordic region comes from
Council in an online event on
renewables, compared with the EU at just under one-third (Photo: www.CGPGrey.com)
Tuesday (2 March).
The 27 EU member states
have committed to achieving
carbon neutrality by 2050, but
Nordic countries lead the way.
Norway aims to achieve climate neutrality in 2030, while
Finland is planning to reach
net-zero emissions in 2035,
Iceland in 2040 and Sweden
in 2045. Denmark, for its part,
wants to be climate neutral by
2050, but with a reduction target of 70 percent in 2030.
MEP Morten Petersen, the
vice-chair of the European
Parliament’s committee on inCurrently, nearly one-third of
dustry, research and energy (ITRE), market,” said commissioner Simson.
said that “2021 and 2022 we will be
Electricity generated across the all electricity consumed in the EU
the years to lay out the path for a Nordic region is already almost de- comes from renewable sources.
*) Preluare după https://euobserver.com/environment/151098
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But it is estimated that renewables will produce close to 60 percent of power by 2030 and more
than 80 percent by 2050 to achieve
the bloc’s climate targets – with the
North Sea holding considerable potential for oﬀshore wind farms and
other emerging technologies, such
as energy islands or wave and tidal
energy technologies.
Transport emissions problem
Meanwhile, the decarbonisation
of the transport sector represents
one of the biggest challenges for the
Nordic region.
Despite the increased use of biofuels and electrification of personal
vehicles, emissions from the transport sector have been rising in the
Nordics – where the sector still ac-

counts for about 37 percent of national greenhouse gas emissions.
The increased use of biofuels,
biogas, hydrogen, and the electrification of the sector, are top priorities in national adopted or planned
strategies – especially for the heavy
road transports, the maritime and
the aviation sector.
Electric vehicles accounted for 16
percent of new passenger car sales
across the Nordics in 2019, with Norway the frontrunner at 56 percent.
Norway has the highest number
of electric cars per capita worldwide,
and it wants to electrify all domestic
air travel by 2040.
MEP Henna Virkkunen from the
ITRE committee drew attention to
the importance of having so-called

“technological neutrality,” calling
on Nordic voices to push for a market-based approach in Brussels legislative proposals.
“We need multiple solutions because it will take time before we have
electric cars, and we need to cut
emissions very fast,” said Virkkunen.
“We need to work on three
parts: sustainable fuels, how to
make vehicles more eﬃcient, and
the mobility system, in which digitalisation plays a very important
part,” she added.
Meanwhile, industry players
called on the Nordic Council to agree
on what can be done jointly – and
what can not – in order to ramp up
investment in energy and climate
solutions in the region. 

IN FOCUS: HYDROGEN – DRIVING THE GREEN
REVOLUTION*
With more and more countries
pledging climate neutrality, the
world needs to find solutions to
decarbonise every last part of our
economy. Hydrogen is the word on
everyone’s lips, and there are good
reasons behind the hype. Because
of its multifaceted and versatile nature, it can play a key role in addressing the challenges ahead. On
the one hand, it can serve as an
energy carrier or as feedstock. On
the other hand, it can be used to
store seasonal renewable electricity. Hydrogen has a strong potential
to facilitate the decarbonisation of
’hard-to-decarbonise’ and energy
intensive industrial sectors, such as
steel. Moreover, it can be used as
green fuel for heavy-duty transport
modes, for which currently existing
electric battery technologies are impractical.
As the EU moves away from its
dependency on fossil fuel, hydrogen will play a key role in our future energy systems, and for delivering on the aim set out in the
European Green Deal of achieving carbon-neutrality in the EU by
2050. Through a combination of
renewables, smart storage, energy
eﬃciency and flexible grids, latest

modelling estimates that clean and
sustainable energy can be delivered
at scale and at speed – with many
experts forecasting that hydrogen
will be at the very heart of this transition. But the first question is what
form of hydrogen is best suited to
realise our climate ambition.

Diﬀerent types of hydrogen
and its abilities
Hydrogen is the most abundant
element in our universe, yet it only
represents a small fraction of the
global energy mix in the EU and
beyond. Today, less than 2% of Europe’s energy consumption comes
from hydrogen, and that is mainly
used for making chemical products
like plastics and fertilisers. Moreover, almost all of this hydrogen – a
noteworthy 96% – is made from
natural gas, emitting significant
amounts of CO2 emissions in the
process. The first challenge is therefore how to decarbonise hydrogen
production.
In simple terms, hydrogen
needs a primary source of energy to be produced. This energy
source and the process used determine how clean – or dirty – the end
product is. Fossil-based hydrogen

sourced from natural gas is often
referred to as grey hydrogen, and is
by far the most common type used
at present. Low carbon hydrogen,
often referred to as blue hydrogen,
is also made from natural gas, but
the CO2 emitted during its production are captured and stored underground, which makes it a cleaner
option with lower emissions.
Whilst low-carbon hydrogen can
play an important transitional role to
replace grey hydrogen, the cleanest
option of them all is renewable hydrogen, often referred to as green
hydrogen. It is created by putting
renewable energy sources like wind
and solar power through an electrolyser, and its only by-product is water. Accordingly, its production is almost emission-free, which is why it
is the form of production generating
the most interest – from policymakers, scientists and investors.

Decarbonising our
industries
Having identified the form of
hydrogen that we favour, the EU
is now looking at how to scale up
the cost-eﬃcient production, transport and consumption of renewable
hydrogen to use the flexibility and

*) Preluare după https://ec.europa.eu/info/news/focus-hydrogen-driving-green-revolution-2021-kwi-14_en
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versatility that this energy source
oﬀers in driving the clean energy
transition.
Energy-intensive industrial sectors that are unable to decarbonise
via direct electrification are looking
for greener, more carbon-neutral
energy carriers. Renewable hydrogen therefore oﬀers a promising and
realistic prospect of green steel or
fertiliser production towards 2030.
In transport – given the limitations
and costs of current battery technologies, the aviation, shipping, and
heavy goods sectors are all searching for carbon-neutral options to
fuel long-range hauls.
As the EU is committed to a
greater global uptake of renewable
energy sources, renewable hydrogen
goes hand in hand with an electricity
sector that is increasingly dominated by renewable power generation.
It helps provide both long-term and
large-scale storage of renewables,
and gives the energy system immediate flexibility. The storage potential of hydrogen, primarily in salt
caverns that are currently used for
storage of natural gas, is particularly
beneficial for power grids, as it helps
to balance electricity supply and demand when there is either too much
or not enough renewable electricity
generation.

EU hydrogen strategy
and long-term investments
The European Green Deal combines the twin eﬀort of reducing
our greenhouse gas emissions and
preparing Europe’s industry for a
climate-neutral economy. Within
this framework, hydrogen has been
singled out as central for addressing
both issues and for evolving our energy systems.
To this end, the Commission
launched two diﬀerent initiatives
last July – a strategy for energy
system integration and a separate
hydrogen strategy. The first strategy outlines how to make our energy
system more flexible, where energy
can be freely exchanged between
the consumer and producer and
across diﬀerent end-use sectors,
and where new technologies can be
boosted and more easily integrated
into the energy market, fostering a
climate-neutral energy system with
renewable electricity, circularity and

renewable and low-carbon fuels at
its core. The second strategy takes a
more specific look at the necessary
steps on making renewable and low
carbon hydrogen a key commodity
in the energy system.
The EU is committed to increasing the share of renewables, and
this commitment translates into an
ever-growing share of renewable energy in its mix. In addition, its cost
is expected to come down further in
the coming years. In this context,
the hydrogen strategy explores the

gen. This has been reinforced in the
additional measures aimed at supporting European recovery following
the COVID-19 pandemic, which underlines the fact that recovery can
go hand in hand with our decarbonisation ambitions. To this end, the
Commission has prepared a ‘Power
Up’ initiative to encourage EU countries to use their European recovery
funding to invest in more renewables,
and renewable hydrogen production.
Alongside measures to boost investments, the European Commission’s

potential for renewable hydrogen
to help decarbonise the EU economy in a cost-eﬀective way, outlining
a range of actions to support the
production, transport and creation
of demand for this hydrogen as the
share of renewables increases.
Renewable hydrogen not only has
the potential to support our future renewables-based electricity. Thanks to
Europe’s industrial strength in electrolyser production, it can also create
new jobs and economic growth in the
EU, which will be critical in the recovery of the COVID-19 crisis. This is
why the hydrogen strategy also sets
out a vision of how the EU can install
at least 6 GW of renewable hydrogen
electrolysers by 2024, and 40 GW by
2030 in Europe.
Immediate and long-term investments are a fundamental first
step for renewable hydrogen to fully
take oﬀ, and give European industry a head start in an increasingly
globally competitive market. In the
future EU budget, the Commission
highlights the need to unlock investment in key clean technologies and
value chains, including clean hydro-

so-called ‘fit-for-55-package’ that
will entail policy proposals to reduce
greenhouse gas emissions by at least
55% by 2030, will also cover policy
proposals to create a well-functioning
EU hydrogen market.
Hydrogen projects, research
and innovation
Apart from setting out policy and
strategy guidance on hydrogen, the
EU also supports many projects and
initiatives on hydrogen. Key among
these is the European Clean Hydrogen Alliance, announced as part of
the new industrial strategy for Europe in March 2020 and launched on
8 July 2020, at the same time as the
EU hydrogen strategy.
The alliance brings together industry, national and local public
authorities, civil society and other
stakeholders. It aims at an ambitious
deployment of hydrogen technologies
by 2030, bringing together renewable
and low-carbon hydrogen production,
demand in industry, mobility and other sectors, and hydrogen transmission and distribution. Already more
than 1000 stakeholders have joined
the alliance, and can now submit
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their projects and boost an uptake of
investable hydrogen projects.
In addition, the EU also promotes several research and innovation projects on hydrogen within
the Horizon 2020 framework. These
projects are managed through the
Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), a joint public-private partnership that is supported by the European Commis-

sion. This includes the EU-funded
Djewels project, which will build a
20MW electrolyser to help ensure
low-cost green hydrogen for its customers, and STORE&GO that supports new technologies to feed renewable methane into the gas grid,
and thereby helps ensure sustainable energy supply in Europe.
In addition, the Hybrit project in
the north of Sweden is a good ex-

ample of how hydrogen can help
green our industries, as it uses
renewable electricity hydrogen instead of coal to produce carbon free
iron and steel. In a similar vein, a
6MW electrolyser developed under
the EU funded H2 project supplies
green hydrogen to a steel plant
in Linz, Austria, and also provides
electricity grid services thanks to its
flexible power consumption. 

ELECTRICITY AND GAS MARKET REPORTS
CONFIRM NOTABLE CHANGES IN 2020*
The share of electricity generated from renewables in the EU energy mix (39%) exceeded the share
of fossil fuels (36%) in 2020 for the
first time ever and EU consumption
of both electricity (-4%) and gas
(-3%) fell from 2019 levels, but
most of the drivers for this change
(notably the COVID-19 pandemic)
were exceptional, according to the
latest Commission quarterly reports
on gas and electricity markets published today. Despite
renewed
COVID-19
restrictions in some
countries, figures for
the 4th quarter put
consumption
levels
closer to the “normal
levels” than in the first
three quarters of 2020.
The electricity market report confirms
that the combination of the pandemic demand shock and favourable
weather conditions for renewables
substantially changed the structure
of the mix over the course of 2020.
Coal and lignite generation fell by
22% (-87 TWh) and nuclear output
dropped by 11% (-79 TWh). Gas
was less aﬀected due to its favourable price, thereby supporting coalto-gas and lignite-to-gas switching.
As consumption fell, the share of
renewables in the mix rose to 39%,
beating fossil fuels (36%) for the
first time. Based on preliminary estimates, the carbon footprint of the
power sector in the EU dropped by
14% in 2020.
The report notes, however, that
the key factors (the pandemic, favourable weather, high hydro generation) were exceptional or seasonal.
In fact, figures for the 4th quarter

saw electricity consumption close to
pre-pandemic levels, despite continuing restrictions on economic and
social activity.
Rising renewable generation
in the EU was greatly assisted
by 29 GW of solar and wind capacity additions in 2020, which is
comparable to 2019 levels. This
shows that the pandemic did not
significantly slow down renewable expansion. Furthermore, as

the outlook for emission-intensive
technologies worsens and carbon
prices rise, more and more early
coal retirements have been announced.
In recent months, more expensive emission allowances, along
with rising gas prices, have driven
up wholesale electricity prices on
many European markets to levels
last seen at the beginning of 2019.
The eﬀect was most pronounced in
Member States dependent on coal
and lignite. The wholesale electricity
prices dyanmic is expected to filter
through to retail prices.
Demand for electrically chargeable vehicles (ECVs) kept on rising
in the final quarter of 2020, with almost half a million new ECVs registered across the EU. This was the
highest figure on record and translated into an unprecedented 17%

market share, more than two times
higher than in China and six times
higher than in the United States.
The gas market report confirms
that EU natural gas consumption
amounted to 394 bcm in 2020,
down from 406 bcm in 2019. This
came despite a 1.3% increase (1.5
bcm) in the 4th quarter. Domestic
gas production in the EU amounted to 54 bcm (down nearly 23%),
whereas total net gas imports fell
9% from 358 bcm to
326 bcm, allowing the
EU’s total estimated gas
import bill to fall by just
over 37% (from €59.4 billion to €36.5 billion).
In spite of renewed
lockdown measures in
some countries, energy
markets were generally
stable in the 4th quarter,
following an upward price trajectory over the quarter. Optimism
about the recovery of the global economy supported the rise in
demand for energy products. Spot
prices on European gas hubs in
the quarter were 6-21% higher in
year-on-year comparison. By the
end of December 2020 the Title
Transfer Facility (TTF) spot price
rose to 19 €/MWh - the highest
since the beginning of 2019.
The rise in wholesale gas prices were supported by widening gas
market prices in Asia, prompting
a 27% decrease in EU imports of
LNG in the final quarter. In yearon-year comparison, in spite of
increasing spot wholesale prices,
retail gas prices for household and
industrial customers were respectively down by 8% and 2% in the
last quarter of 2020. 

*) Preluare după https://ec.europa.eu/info/news/focus-hydrogen-driving-green-revolution-2021-kwi-14_en
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STUDIUL CME „WORLD ENERGY ISSUES
MONITOR 2021: HUMANISING ENERGY“*
Prof. dr. ing. V. Mușătescu, conslier al CNR – CME
În cadrul conferinței online organizată de către CNR-CME în data
de 16 Februarie 2021 cu tema „INSTRUMENTELE CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI (CME) PENTRU
EVALUAREA TRANZIȚIEI ÎN ENERGIE. STUDIU DE CAZ ROMÂNIA ÎN
CONTEXT EUROPEAN“, dl. prof. dr.
ing. Virgil Mușatescu a scos în evidență importanța studiului subliniind
relevanța rezultatelor chestionarelor la care au răspuns mai mult de
2500 specialiști, peste 1000 „senior
managers“ din 108 țări și acoperind
domeniile: petrol & gaze, tehnologie,
surse regenerabile, energie electrică, reprezentanți guvernamentali și
din ONG-uri incluzând reprezentanți
FEL 100. Au rezultat 60 analize de
țară („country maps“) din regiunile
reprezentative ale Consiliului Mondial al Energiei: Africa, Asia, Europa, America de Latină și Caraibele,
Orientul Mijlociu și America de Nord.
Studiul acoperă 70% din consumul
mondial de energie incluzând cei mai
mari consumatori: SUA, China, Japonia, India, Rusia, Canada, Germania, Franța, Australia.
Respectivii specialiști au completat un chestionar complex privind problemele pe care le consideră esențiale în domeniul lor de activitate. Ca metodologie de obținere
a rezultatelor agregate s-au urmărit
3 niveluri: nivel de țară, regiune și
global. La nivel de țară, toate răspunsurile au avut aceeași pondere, punctele din diagramele de țară
reflectând media aritmetică a răspunsurilor. La nivelurile regional și
global, răspunsurile s-au ponderat
luând în considerare 1) consumul de
energie, 2) producția de energie și
3) valoarea GDP/cap. S-au urmărit
2 categorii de chestiuni: a) probleme care nu lasă liderii să doarmă
noaptea (incerte și cu mare impact)
și b) probleme care îi țin ocupați
ziua și care ar trebui să reprezinte
acțiuni prioritare (certe și importante – impact mare). Rezultatele
s-au sintetizat în diagrame pe cele
trei niveluri, așa-numitele „country
maps“. Abscisele diagramelor re-

prezintă magnitudinea impactului
problemei asupra domeniului, respectiv ordonatele indică gradul de
incertitudine.
La nivel mondial, principalele 5
chestiuni care au incertitudini mari
impact important asupra sectorului
sunt: 1) „Certitudinea incertitudinilor“ economice – context COVID-19
însoțit de recesiune și neclarități
în recuperarea economică
cu implicații pentru tranziția
sectorului Energiei. 2) Riscuri de securitate cibernetică – soluțiile digitale au ajutat la reducerea impactului
pandemiei, dar au crescut
conștientizarea asupra potențialelor riscuri cibernetice.
Percepția largă este că cei
chestionați au experimentat
mai multe atacuri cibernetice
în 2020 decât în anii precedenți. 3) Mediul investițional
– legat de situația economică cu incertitudine mărită
asupra investițiilor, disponibilității fondurilor și asupra
deciziilor: ce și unde să se
investească? 4) Siguranța în
alimentare – de remarcat că
sectorul energiei a fost un
element relativ stabil în fața
crizei („kept the lights on“),
dar se păstrează îngrijorări
pe termen lung privind „distrugerea“ consumului și cum se va
schimba acesta după pandemie.5)
Decarbonarea devine esențială pentru a permite actualelor „active“ să
mai funcționeze în încercarea de a
atinge țintele din ce în ce mai ambițioase privind mediul. Pentru țările
producătoare trecerea spre o economie circulară a carbonului, cum
ar fi CCS, ar permite utilizarea un
timp mai îndelungat a centralelor pe
gaze și chiar cărbune.
În privința acțiunilor prioritare,
specialiștii au apreciat majoritar următoarele chestiuni: 1) Dezvoltarea
producției pe surse regenerabile –
acțiune prioritară de lungă durată
pentru introducerea de tehnologii
sigure și rezolvarea problemelor
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de integrare aferente. 2) Eficiența
energetică – aspirație pe termen
lung ca sectorul energiei să se îmbunătățească continuu. 3) Suportabilitatea – mai ales după pandemie se generează provocări sociale
sporite relative la costuri și acces la
energie. 4) Disparități demografice
– țările în dezvoltare se așteaptă la
creșteri în consum, cele dezvoltate

anticipează cereri plate sau în declin
pentru a-și îndeplini țintele autoimpuse. 5) Mecanisme suport – pe termen scurt ca răspuns la pandemie
și termen lung pentru recuperarea
post-COVID.
La nivelul regiunii europene,
incertitudinile cu impact important
sunt: 1) Pandemia – impact economic mare în regiune, dar cu aspirații
pentru folosirea acestei oportunități
de recuperare ”verde”. 2) Îngrijorări
sporite: o cerere mai mică, pondere
mai mare a regenerabilelor și percepția unor riscuri cibernetice mai
mari. 3) Planurile de recuperare
vor trebui să cuprindă investiții de
mediu și o balanță corectă între mecanismele de sprijin și politicile de
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comerț și investiții. 4) Perspective
diferite a țărilor în privința decarbonării, a hidrogenului și a nuclearului
în Europa. 5) Geopoliticul – încă important, dar doar pe locul 5.
În schimb, în privința României,
problemele care nu îi lasă pe managerii sectorului să doarmă liniștiți
sunt: 1) Geopolitica – complexul
de incertitudini generat de situația
din zona continentală a Mării Negre,
poziția Rusiei prin folosirea cvasimonopolului de gaze în regiune,
ca și viitorul BRUA. 2) Viitorul forței
de muncă din sector – în contextul
pandemiei, deprofesionalizării, decarbonării. 3) Mediul investițional
– neclar în condițiile recesiunii economice, a lacunelor legislative și de
reglementare și a unui deficit bugetar important. 4) Decarbonarea, inclusiv viitorul cărbunelui și 5) Ritmul
de răspândire a celor mai bune tehnologii disponibile (BATs – inclusiv
hidrogen, stocare) în condițiile lisei
de politici adecvate și a măsurilor
incerte.
În privința acțiunilor de zi cu zi,
următoarele sunt considerate prioritare în Romania: 1) Digitalizarea
– conform a 50% dintre cei chestio-

nați. 2) Regenerabilele – dezvoltare
și integrare.3) Nuclear – reabilitare
și continuare program. 4) Eficiență
energetică – aplicarea principiului
„mai întâi – eficiența energetică“ 5)
Managementul schimbărilor climatice – prin reducerea riscurilor aferente, promovarea regenerabilelor
inclusiv prin scheme de sprijin inovatoare.
Trebuie remarcat că mai mult de
50% dintre specialiști consideră că
sectorul energetic nu este pregătit
pentru riscurile actuale: a) Naturale
– cutremure, evenimente de vreme
extremă, pandemii; b) Malițioase –
atacuri cibernetice, terrorism și c)
Schimbări pe partea consumatorilor
(comportament structural diferit,
chiar disruptiv, apariția prosumatorilor, a microrețelelor etc.).
La o succintă comparare România – Europa, apar ca elemente
comune pentru coșmaruri: mediul
investițional și geopolitica, dar pe
poziții diferite, în timp ce în Europa,
decarbonarea este o acțiune, în România rămâne încă o incertitudine.
Constantă ca îngrijorare în România este viitorul forței de muncă,
acest lucru se regăsește și în studiul

din anul precedent, în timp ce pandemia nu este percepută ca îngrijorare majoră în România, dar e nr. 1
în Europa.
Elementele comune România –
Europa pentru acțiunile prioritare
sunt digitalizarea, creșterea ponderii și integrarea regenerabilelor
și eficiența energetică. În schimb,
sectoarele cărbune și nuclear sunt
tratate diferit în diverse țări din Europa. În România, în mod special,
există percepția că sectorul nu este
pregătit pentru riscurile actuale: fenomene naturale extreme, cibernetice, terorism și la nivelul cererii.
Până la urmă, studiul reprezintă
o diagnoză și de aceea se pune întrebarea firească: dacă ajută ea la
ceva? Cu alte cuvinte, până la urmă,
cum rezolvăm problemele și ce măsuri sunt specifice sectorului și ce
politici exced aria de control a acestuia? Se pare că aceste întrebări nu
își află încă răspunsul ceea ce arată
că autoritățile mai au de lucru pentru a jalona căile de soluționare și
a indica o foaie de parcurs a tranziției sectorului energetic. Iar liderii
sectorului mai au mult de lucru la
aplicarea acestor soluții.

REZILIENȚA ÎN SISTEMELE DE ENERGIE
Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, consilier al CNR – CME
Reziliența definește capacitatea
unei structuri de a răspunde, absorbi și de a recupera rapid funcționalitatea inițială în urma unui
eveniment extrem. Surprinde comportarea dinamică a structurii la
eveniment, ceea ce o face diferită
de noțiunea de rezistență. Include
noțunile de flexibilitate și redundanță, atât din punct de vedere tehnic
dar și instituțional.
Aspectele principale care sunt
luate în considerare la analiza rezilienței sunt: robustețea, inventivitatea, redundanța, adaptabilitatea
organizațională și tehnică, având ca
obiectiv refacerea capacității funcționale a structurii afectate.
Un rol important în elaborarea
stategiei de reziliență îl are cunoașterea și evaluarea vulnerabilităților
în condițiile schimbărilor climatice,
a condițiilor meteorologice exteme,
cutremure și pregătirea de strategii

12

rapide de răspuns. În cazul sistemelor de energie ca sisteme puternic interconectate este importantă
evaluarea modului de propagare a
efectelor urmărilor evenimentelor
excepționale.
Având în vedere ampla dotare a sistemelor energetice cu echipamente informatice și infomațiile
sensibile transmise prin internet
trebuie luat în considerație riscul
compromiterii acestora datorită atacurilor cibernetice.
În tabelul 1 sunt indicate câteva dintre solicitările care determină
vulnerabilități datorate fenomenelor
atmosferice extreme care pot afecta
funcționarea sistemelor de energie.
Furtunile însoțite de vânt puternic,
cantități mari de precipitații și descărcări sub forma de trăsnet, temperaturile excesive pozitive sau negative,
tornadele și uraganele, pot afecta
funcționarea componentelor sisteme-

lor de energie, dacă nivelurile respective depășesc valorile de proiectare
și factorii de siguranță luați în calcul.
Metodele de proiectare iau considerație atât probablitatea apariției unor
solicitări p(x) peste cele luate în calcul
dar și probabilitatea de ținere a structurii P(x), însă nu asigură certitudinea
lipsei unei avarii. De fapt trebuie stabilit riscul pe care il asumăm la proiectarea unei structuri. Riscul acceptat
al apariției unei avarii este stabilit în
urma unor studii tehnico-economide
de tipul cost – beneficiu.
Deși s-au realizat materiale de
construcție cu caracteristici superioare (mutarea curbei P(x) spre
dreapta) se constată și deplasează
spre dreapta a curba p(x) de densitate de probabilitate de apariție
a unor solicitări x ridicate ceea ce
conduce un risc crescut (fig. 1).
Desigur că, în cazurile practice,
modificarea materialelor utilizate și
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Dependența tot mai puternică a
Dimensionarea unei structuri trea solicitările care apar pot modifica
și forma celor două curbe cu efec- buie să aibă în vedere aspectele de economiei actuale față de energia
te asupra nivelului
Tabelul 1 − Vulnerabilități în sistemul energetic
riscului de cedare a
structurii.
Componentă
Risc
Impact potențial
În prezent, frecTemperatura ambientală
Reducerea eficienței centralei
vența fenomenelor
excesivă
și a disponibilității
atipice
(caracteriTemperatura excesivă a apei
Reducerea eficienței centralei
zate de solicitări
de răcire în circuit deschis
și a disponibilității
Generarea
mari) este în creșîn centrale
Reducerea disponibilității
tere astfel că riscul
termoelectrice
Secetă și lipsa apei
centralei
cedării structurilor
crește peste valorile
Furtună
Crește riscul unor avarii
acceptate. Numărul
Inundații
Crește riscul unor avarii
de evenimente exTemperatura ridicată a aerului
Reducerea disponibilității
treme a crescut de
cu mari pierderi prin evaporare
centralei
circa 4 ori începând
Generarea
cu anul 1980 iar nuîn centrale
Modificarea regimului
Limitarea disponibilității
hidroelectrice
precipitațiilor
prognozate a centralei
mărul de tornade
a crescut cu pesInundații
Crește riscul unor avarii
te 40% (fig. 2). Au
Generarea
Incertitudinea asupra
fost înregistrate torVariația regimului eolian
în instalații eoliene
producției prognozate
nade și în România.
Reducerea puterii disponibile
Generarea în
Se pare că această
Temperatura excesivă a aerului
a centralei
instalații solare
creștere este legată
de creșterea tempeDenominarea
Transport
raturii medii.
transformatorului, scăderea
și distribuție:
Temperatura excesivă a aerului
puterii transmise, îmbătrânire
Toate aceste fetransformatoare
accelerată
nomene au efecte
importante asupra
Reducerea capacității
Temperatura excesivă a aerului
sistemelor de enerdisponibile
gie în etapele de
Incendii
Risc de avarie pe linie
producere,
transTransport
Furtuni
extreme
inclusiv
port, distribuție și
Risc de cădere a liniilor
și distribuție:
depuneri extreme de gheață
utilizare.
și stâlpilor
linii
electrice
pe
conductoare
Desigur că inRisc de defecte pe linie
ginerii pot realiza
Prezența păsărilor mari
și la stâlpi
structuri care să reziste acestor noi soCutremure, alunecări de teren
Risc de rupere a liniilor
licitări, dar soluția
este „mai inteligent“ și nu „mai pu- stabilitate și reziliență dar trebuie electrică, creșterea în viitor a pondeternic“ pentru a asigura ca sistemele avute în vedere și criteriile tehni- rii energie electrică în energia finală
de energie să fie mai sigure,
utilizată dar și creșterea importanță
mai flexibile și să contribuie la
a costurilor cu energia nelivrată imo revenire rapidă la serviciul
pune ca riscul admis să fie din ce în
realizat. Este necesar a înlocui
ce mai mic și importanța rezilienței
conceptul „pierdere a securistructurilor să aibă un rol din ce în
tății structurii“ – cu accent pe
ce mai mare iar problemele legate
robustețea structurii − cu „sede reziliență să nu mai fie tratate ca
curitatea la pierderea structuo opțiune ci ca o obligativitate.
rii“ − cu accent pe absorbția
Cantitatea redusă de date privind evenimentele extreme și a
solicitărilor și revenirea rapidă
solicitărilor care apar în prezența
a serviciului.
acestora impune o cooperare inEste necesar ca riscul
ternațională a specialiștilor pentru
apariției unor avarii determicompletarea unei baze de date renate de fenomenele extreme
prezentative.
să fie identificate, elaborate
Fig. 1. Riscul de cedare a unei structuri
Organismele statale și cele de
măsuri inteligente pentru lireglementare trebuie să definească
mitarea pagubelor în limitele
de viabilitate tehnică și economică co-economice de dimensionare ast- nivelurile impuse de reziliență penși găsite fondurile financiare nece- fel ca, în total, costurile să fie mini- tru structurile sectorului energie pe
baza unor criterii raționale din punct
me (fig. 3).
sare realizării lor.
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de vedere tehnic și economic. Rezi- telor și de a intui dezvoltarea aces- ale unui sistem eficient de răspuns
lența la solicitări în cazul unor feno- tor efecte în apropiere dar și între- la evenimente este capacitatea de
mene extreme trebuie să fie inclu- gul sistem. Sunt necesare evaluări a reacționa rapid la un eveniment
să în cerințele de proiectare a unei cantitative privind impactul asupra major reducând astfel amplitudinea
efectelor și impactul
structuri energetice.
funcțional,
Realizarea unor sisteme
Capacitatea de
de energie reziliente este o
adaptare și flexibilicomponentă importantă pentatea include preotru obiectivele trilemei Energicupările de a evalua
ei, care stă în atenția CME.
planurile de atenuaÎn cazul sistemelor de
re, de a le reînoi tot
energie interconectate trebutimpul, specificând
ie luată în considerare o reziresponsabiltățile filență locală dar și o reziliența
ecărui membru al
la nivel de sistem. De remaroperatorului și drepcat că la nivel de sistem multurile de a decide.
te dintre aspecte sunt luate
Capacitatea de
în considerație la proiectarea
prevenire și revenisistemului interconectat (lere include o evaluagături de rezervă, surse de
Fig. 2. Creșterea frecvenței evenimentelor extreme
re a resurselor, sisrezervă, sisteme de reconfigurare, planificarea n-1 etc.). Noile sistemului pentru ca factorii de de- temelor și capabilităților existente
norme de proiectare trebuie să in- cizie să aibă datele necesare alocării pentru a preveni atacurile viitoare
cludă și cerințe legate de reziliența resurselor înlăturării consecințelor. comparabile și pentru a spori funcsistemului.
Structura informatică are un rol ția operațională normală
Un obiectiv imediat în timpul
esențial pentru a obține datele neunui eveniment este de a reveni la
cesare.
Rezerva de referință: instru- „operațiuni normale“ cât mai rapid
mente, politici, rețele de colabora- și eficient posibil.
re se referă la sistemele, politicile
Accentul se pune pe învătare,
și procesele care care sunt luate anticipare, recunoașterea și aborîn considerație pentru a asigura darea schimbărilor perturbatoare,
consolidarea rezilienței. Pentru a care se caracterizează prin noutaasigura reziliența trebuie elabora- te și incertitudine, prin declanșate planuri de răspuns la diferitele rea soluțiilor de răspuns, bazate pe
incidente majore și a stabili cele expertiza operatorilor și colaboramai eficiente mijloace pentru a pu- re. În cazul sistemelor de energie,
tea apela la ajutorul unor experți revenirea la funcționalitatea de diFig. 3. Dimensionarea economică
în domeniu.
nainte de defect nu se referă doar la
a structurilor
Agilitatea și viteza de răspuns componentele afectate ci la sistem
Digitalizarea
sistemelor
de se referă la capacitatea de a evalua în ansamblu.
energie poate avea un important rapid o situație și de adopta rapid
În general, cele mai afectate
efect asupra creșterii nivelului de cea mai eficientă politică de atenu- de fenomenele extreme sunt liniile
reziliență prin posibilitatea progno- are sau adaptare. Include stabilirea electrice aeriene (fig.5), mai ales că
zei stărilor de suprasolicitare, creș- rapidă a priorităților și coordona- multe dintre liniile din țara noastră
terea nivelui de informaau o vechine de
re, adaptarea rapidă a
peste 40 ani și
soluțiilor de prevenire și
au fost proiecremediere.
tate după alte
Analiza conceptului
criterii, dar în
de reziliență dinamică în
cazul unor cutremure, alucadrul CME se referă la 5
necări de teren,
criterii utile pentru platornade, depunificarea de către openerie excesive
ratorii de energie a creșde gheață pot fi
terii rezilienței în sistem
afectate și ale
(fig. 4).
componente
Capacitatea de conale sistemelor
știintizare a situației inFig. 4. Reziliența dinamică
de energie.
clude capacitatea de a
În figura 6 este prezentată o
monitoriza, înțelege, evalua efecte- rea cu părțile interesate. Unul dinle impactului potențial al evenimen- tre cele mai importante beneficii avarie în timpul unei furtuni cu ză-
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padă care a condus la ruperea stâlpilor unei LEA, iar în figura 7 este
indicată o soluție provizorie pentu
asigurarea funcționalitii unei
linii afectată de furtună.
În prezent se încearcă limitarea vulnerabilității unei
structuri prin creșterea robusteței dar in viitor se va pune
accentul pe flexibilitate, adaptablilitate și toleranță la solicitări extreme.
Componenta esențială a
rezilenței dinamice este pregătirea pentru răspuns în cazul evenimentelor și măsurile
a)
pregătite pentru revenire la
funcționalitatea inițială pentru a limita daunele. În acest
sens, exercițiile de simulare a evenimentelor și a soluțiilor propuse
sunt esențiale pentru operatorul de
energie și trebuie să permită evaloarea:
− impactul financiar al evenimentului
− modul în care
pot fi continuate
activitățile pe durata evenimentului;
− care sunt
implicațiile
externe determinate de
eveniment;
− dacă sunt cauze interne pentru
amplitudinea evenimentului identificarea vulnerabilităților organizației;
− care sunt
mijloacele
pentru
creșterea rezilienței;
− ce posibilități pot fi puse în
evidență pentru limitarea proceselor în cascadă;
− cum vor fi afectate infrastructurile critice.
Meode de creștere a rezilienței
în sistemul electric
• trecerea transportul și distribuția energiei electrice în cablu subteran;
• sisteme distribuite și microgrid
pentru limitarea extinderii defectului și constituire unor soluții de rezervă de alimentare a sistemului;
• monitorizare atentă și control
a instalațiilor pentru a descoperi
elemente vulnerabile;
• tehnologii informatice pentru
obținerea rapidă a informațiilor și

adoptarea celui mai adecvate soluții
pentru remediere.
Desigur că apar și noi vulnerabi-

Atacurile cibernetice pot avea
loc prin compromiterea legăturii
de internet a stației, prin accesul

b)

Fig. 5. Solicitări extreme ale liniilor electrice aeriene

lități determinate de atacurile cibernetice dar și creșterea complexității
tehnologice și apariția unor erori
umane.
În condițiile actuale ale sistemelor digitalizate trebuie să fie acorda-

neautorizat a persoanelor la rețea
și echipamente, prin implementarea de programe rău intenționate (malware). Amenințările pentru
securitatea cibernetică pot apărea
fie din interior (cu acces privilegiat posibil), fie din exterior, ambele
Fig. 6. Depuneri de gheață
capabile să provoace daune uriașe
pe liniile electrice aeriene
sistemului.
Sistemul SCADA din stație include relee, IED-uri și HMI-uri (human-machine interface) care utilizează multe aplicații personalizate și
generice, baze de date etc., pentru
a primi, stoca și procesa informații
pentru luarea deciziilor. Aplicațiile
precum serverele web, dispozitivele
de gestionare a evenimentelor, înregistratoarele de date privind defectele din sistem etc. comunică și fac
schimb de date cu alte părți ale sistemului sau cu programe ori utilizatori externi. Aceste aplicații trebuie
tă o atenție sporită analizei rezilien- să efectueze validarea corectă a daței dinamice a sistemului, inclusiv a telor înainte de a schimba informapărții informatice. Desigur că o com- țiile. Aplicațiile trebuie să utilizeze
ponentă importantă a analizei rezili- mijloace de apărare adecvate pentru a preveni orice fel de
atacuri cibernetice sau
hacking, pentru a preveni sau a limita scurgerile de informații. Analiza robusteții aplicațiilor
este la fel de importantă
ca și analiza robusteții
de comunicare.
Pentru limitarea riscului de atac ciberneticc
este necesară adoptarea
unor măsuri stricte de
Fig. 7. Linie electrică aeriană provizorie
securitate organizațioenței în domeniul energie este rezi- nală și fizică, actualizarea măsurilor
liența în cazul atacurilor cibernetice. de protecție odată cu dezvoltarea
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mijloacelor tehnice și de cunoaștere
și acordarea unei atenții deosebite
mentenenței echipamentelor pentru
a detecta vulnerabilitățile informatice.
Măsurile pentru limitarea atacurilor cibernetice implică procesele din instalație și tehnologia folosită, personal de specialitate, iar
operatorul de distribuție trebuie să
dezvolte programe proprii pentru a
pune în valoare tehnologiile de protecție cibernetică.
O primă etapă constă în identificarea zonelor cu vulnerabilități și
a stabili obiectivele pentru creșterea
nivelului de securitate.
Orice arhitectură de securitate
trebuie să se bazează pe o structură
în profunzine cu mai multe straturi
de apărare pentru a evita existența unui singur punct vulnerabil. Cel
puțin, părțile cele mai sensibile ale
sistemului trebuie să fie protejate
de mai multe inele de apărare. Pe
lângă mecanismele de protecție,
sunt necesare mijloace de detectare
a atacurilor care includ atât măsuri
tehnice, cum ar fi sistemele de detectare a intruziunilor, cât și măsuri
procedurale, precum revizuirea fișierelor jurnal sau a drepturilor de
acces.
Pentru a se asigura securitatea
cibernetică sunt recunoscute cinci
viziuni strategice care trebuie să se
realizeze în sectorul energetic:
• construirea unei culturi de securitate;
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• evaluarea și monitorizarea riscului;
• dezvoltarea și implementarea
de măsuri de protecție pentru a reduce riscul;
• managementul incidentelor;
• îmbunătățiri continue privind
susținerea/întărirea securității cibernetice.
Arhitectura de securitate din relee trebuie să evolueze în mod continuu pentru a menține robust sistemul de protecție pentru a gestiona
eficient amenințările de securitate
cibernetică. Trebuie se evalueze în
mod constant dacă tehnologia actuală de comunicații poate continua să
fie utilizată pentru a prelua datele
furnizate de mii de relee din rețeaua sistemului de alimentare. Este
întotdeauna esențial să fie efectuate analize de robustețe pentru a se
asigura disponibilitatea sistemelor
informatice. Principiul de apărare
în profunzime necesită protejarea
fiecărei componente individuale a
sistemului în rețeaua sistemului de
alimentare.
Dezvoltarea rețelelor electrice care includ surse distribuite de
energie necesită transferuri de cantități importante de date semnificative, în special în cazul în care se urmărește dezvoltarea comenzilor de
la distanță, a reducerii costurilor de
control și mentenanță și a creșterii
eficienței întregului sistem.
Având în vedere că dispozitivele
informatice din sistemul energetic

sunt destinate unui ciclu de viață de
cele puțin 20 de ani, aspectele privind securitatea cibernetică trebuie
să fie abordate încă din faza de proiectare pentru a acoperi toate vulnerabilitățile pe întreaga durată de
viață a sistemului.
Deoarece costul măsurilor de
creștere a nivelului de reziliență
este ridicat trebuie efectuat un calcul economic pentru a prioritiza investițiile în reziliență.

Concluzii
• Se pare că evenimentele extreme vor fi din ce în ce mai frecvente și deci trebuie să fie luat în
considerație riscul creșterii numărului de avarii odată cu creșterea
costurilor cu energia nelivrată utilizatorilor.
• Există soluții tehnice pentru
creșterea nivelului de reziliența a
instalațiilor electrice. Vulnerabilitățile trebuie cunoscute, evaluate
și pregătite soluții pentru limitarea
daunelor;
• Dotarea informatică a sistemului reprezintă un avantaj prin posibilitatea cunoașterii prin simulare
a evenimentelor exterme și adoptarea de măsuri de limitare dar și o
importantă vulnerabilitate datorită
aracurilor cibernetice;
• Risc zero în sistemele industriale nu există și deci trebuie evaluat,
pe baza unui calcul tehnico-economic riscul admis și adoptarea de decizii în funcție de acesta. 
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ENERGY FIRMS LEARNING TO COPE
WITH ‘CERTAINTY OF UNCERTAINTY’,
SURVEY REVEALS*
Hamish Penman, Energy Voice
An Introductory Note
from Dr Angela Wilkinson:
Its a busy month with IP Week,
Africa Energy Indaba, and CERA
Week, just to name a few. At every
opportunity I continue to promote
our action-orientated leadership
agenda on humanising energy - engage more people in energy!
Energy matters in the COVID-19 pandemic era continue to
be characterised by greater unevenness, increasing diversity and
persistent uncertainty. Technology development is a given, but
trust and cooperation cannot be
taken for granted. Energy companies - large and small, stateowned and listed, integrated and
ultra-local - are having to work
harder to maintain their economic, social and environmental ‹licences to operate›. I hope
we can rethink the metrics for
the ‹S› in ESG reporting before
COP-26 and overcome the trap
of people vs. planet.
We know that recovery from
crisis will not be quick or easy
and there is an opportunity to
build forward together by involving
people in energy. As we have for
nearly 100 years, we engage with
increasing diversity in energy - people, uses, technologies, pathways as a source of inspiration, information and innovation. I believe in the
power of ‹we› and that the World
Energy ‹WE› community is unique
and more relevant than ever. In an
era of energy for people and planet, we are all hoping and trying to
move faster, together! There is a
very crowded and highly fragmented energy leadership landscape and
a new trap of high-stakes advocacy
- often single solution, single technology, single issue or single pathway. There is no one size fits all or
silver bullet solution. Multiple pathways in multiple geographies are
going to deliver more energy and

climate neutrality - solutions for the
100% not 1-10% of humanity. We
all need to start to think – clean,
aﬀordable, reliable and equitable
energy - CARE-filled transition solutions. We can help identify the ‹how
to› by learning with and from diﬀerent countries, companies, cities and

disruption as a result of the pandemic. That’s a decrease of around
half based on the figures recorded
in April 2020.
The percentage of firms reporting a “slight impact” to their operations rose marginally, compared to
last year.

communities, by involving diﬀerent
sectors and segments of society
and by being open to learning and
pragmatic in progress the art of the
possible.
We are working on accelerating
the ‹soft system› capabilities - we
are striving to enable a step-change
in energy literacy, diversity in skills,
and energy futures shaping. Energy
is more than carbon, technology and
investment. It takes a whole energy
community to build and transform
the entire energy system.

Energy Voice has seen the
preliminary results of the global forum’s survey, which includes
responses from more than 230
companies across 6 regions and
57 countries. Dr Angela Wilkinson,
Secretary General of the World Energy Council, said the study provides a “quick pulse” of current
attitudes and trends currently felt
in the industry. She added: “We’re
seeing that people have learned to
operate through this crisis - there’s
a little bit more certainty about uncertainty.
“That’s a relief because before,
everyone wanted to become certain
as quickly as possible. Organisations are still being aﬀected but it’s
not creating as much panic because
we’re learning to navigate through
the indecision.

Energy firms learning to cope
with ‘Certainty ofUncertainty’,
survey reveals
The World Energy Council’s latest COVID-19 survey shows that
less than a third of companies are
currently experiencing significant

*) Preluare după https://ec.europa.eu/info/news/focus-hydrogen-driving-green-revolution-2021-kwi-14_en
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It’s still not clear what the outcome is going to be but we’re managing.”
A significant driver in firms’ improved outlook is the prospect of increased demand for energy as lockdowns begin to lift across the world.
There have been tentative whispers of oil returning to the dizzying
heights of $100 a barrel in the not
too distant future, aided by OPEC+
production cuts and dwindling investment.
Dr Wilkinson said: “Significant
disruption is less in the oil and gas
sector because there’s a retightening in oil demand and upward pressure on prices. “Our survey shows
people expect some permanent
disruption but, globally, we expect
there to be a return to demand

growth in oil and gas, at least for
the foreseeable future.”
Other key findings include the
view from firms that “insuﬃcient
behavioural changes” are the biggest barrier to hitting the Paris
Agreement. A lack of government
incentives and poorly defined energy policy were second and third
respectively.
The majority of respondents
also indicated that a significant gap
exists between the current role of
consumers in energy systems and
what is needed to successfully recover from COVID-19.
Dr Wilkinson said: “It sometimes
seems that that the only way to think
about energy demand is to project it
forward, assuming behaviours don’t
need to change, and then work out

the economics. I don’t think that’s
possible. The only way to do it is to
activate the pull of society and for
that we need customers that understand the choices they’re making,
the costs they’re going to face and
are going to be able to pay for them.
“The pace of transition isn’t determined by the accelerated rate
of technological innovation but
by the ability of people to change
their behaviours. We live in a society where responsibilities are
distributed across people, governments and businesses and, at
the moment, that’s not being discussed with regards to the energy
transition.”
(This article was originally published in Energy Voice on 1 March
2021.) 

HUMANISING ENERGY AGENDA EMERGES
FROM 12TH ANNUAL GLOBAL ENERGY LEADERS’
SURVEY*
 Report reveals a major realignment in energy leaders’ priorities
 Economic environment tops
global industry’s list of critical uncertainties
 Pandemic propels energy aﬀordability into the
top 5 action priorities across
all geographies
 Regional and country-level priorities reveal
diversity in energy transition pathways with multiple
‘races to zero’ and no ‘one
size fits all’
Wednesday 17 March
2021, London: The World
Energy Council has today published its annual
World Energy Issues Monitor. Now in its 12th year,
the report provides a forward-looking
assessment
of the global energy agenda
based on the views of more than
2,500 energy leaders from 108
countries.
The 2021 edition shows that energy leaders’ perceptions of areas of

risk, opportunity, and priorities for
action have radically changed over
the last 12 months. While economic
turbulence stemming from the ongoing reverberations of COVID-19

is the biggest area of uncertainty,
with uncertainty around economic
trends increasing by a third over
the previous year, there is also a
growing focus on the social agenda

associated with a faster paced energy transition.
The report details an increased
awareness of the societal and human impact of both recovery and the
wider
energy
transition and
shows that the
issue of energy
aﬀordability has
rapidly risen up
the
industry’s
priority
list,
with its impact
and uncertainty
perceived 20%
larger than a
year ago. Energy aﬀordability
aﬀects society
across all geographies ranging
from city dwellers in developed countries
to the rural poor in developing ones.
Simultaneously the report details the emergence of a new generation of digital energy services and
energy entrepreneurs. More agile,

*) Preluare după https://www.worldenergy.org/publications/entry/world-energy-issues-monitor-2021-humanising-energy
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disruptive technologies have taken
advantage of the social upheaval to
gain market share at the expense
of supply-centric energy solutions.
There is a growing focus on customer-centric demand-driven solutions
and fast changing patterns of global
and local demand.
Dr Angela Wilkinson, Secretary General of the World Energy Council, commented:
“Even before the onset of Covid-19, we had already begun to
see the rise of the social
energy agenda. A consequence of this health crisis
is that it has put people at
the centre of the conversation on global energy
transition and given humanity a clearer voice in
an otherwise polarised
and fragmented debate.
This edition of our World
Energy Issues Monitor
clearly shows a growing
awareness among energy industry leaders of the
unavoidable truth that we
must humanise our energy
systems and address new
energy justice concerns to
be successful. While there are still
diverse views on recovery and different signals about the impact of
recovery plans on the speed and
direction of transition, the growing
acceptance of a holistic view of energy to enable global human and
sustainable development suggests
we are moving in the right direction.”
The report findings also indicate
that carbon abatement technologies
have emerged as another major
area of uncertainty, with 40% of
respondents identifying the issue as
highly or very highly uncertain. With
large scale carbon capture utilisation
and storage (CCUS) deployment
yet to take oﬀ, and a wide-ranging

spectrum of national and corporate
net-zero commitments, there is significant uncertainty about how to
strike a balance between decarbonising the global economy while simultaneously ensuring that human
needs are met during the recovery.
Regional and country-level differences in both issues of critical
uncertainty and action priorities reinforce the need for multiple energy
transition pathways rather than a
one-size-fits-all approach.

Dr Wilkinson, concluded:
“The global imperative to secure more energy and climate
neutrality is the key to enabling
whole societies to recover and
flourish. It is vital, that the connections between Planet and People are maintained and whole-energy-system change implications
are thought through. There is no
single ‘race to zero’, there are
in fact multiple pathways being
progressed with tremendous geographical and technological diversity. This 12th Issues Monitor
once again shows that there is no
‘one size fits all’ approach to addressing energy challenges and
progressing clean, affordable, re-
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liable, socially inclusive and just
energy transition.”
About The World Energy
Issues Monitor
The World Energy Issues Monitor provides a snapshot of what
keeps CEOs, Ministers and experts
awake at night in over 100 countries.
The Monitor helps to define
the world energy agenda and its
evolution over time. It provides a
high-level perception of what constitute issues of
critical uncertainty, in contrast to
those that require
immediate action
or act as developing signals for
the future. It is
an essential tool
for understanding
the complex and
uncertain environment in which energy leaders must
operate, and a
tool through which
one can challenge
one’s own assumptions on the key
drivers within the energy landscape.
This 12th iteration of the World
Energy Issues Monitor is based on
insights of more than 2,500 energy
leaders in 108 countries to provide
60 national assessments across six
world regions. This year’s report
also asks energy leaders to highlight
the priority issues for 2021 and how
prepared their country is to handle
diﬀerent risks.
In addition to this report, the interactive Issues Monitor online tool
allows the visualisation of the data
that underpins the Issues Maps. The
tool has been developed in collaboration with World Energy Council
Project Partner, ARUP. 
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CONFERINȚA ONLINE „TRANSPORTUL ENERGIEI
ELECTRICE – IMPACTUL MAJOR ÎN TRANZIȚIA DIN
SECTORUL ENERGIEI DIN ROMÂNIA ȘI DIN EUROPA
CENTRALĂ ȘI DE EST”. SINTEZA EVENIMENTULUI
Conferința „Transportul energiei electrice – impactul major în
proiectele din sectorul energie din
România și din Europa Centrală și
de Est“, organizată de CNR – CME
și CNTEE Transelectrica SA, a avut
loc, în format online, în ziua de 11
martie 2021.
Lucrările conferinței au abordat probleme actuale ale dezvoltării
sistemului de transport al energiei,
pentru a asigura acoperirea necesarului de energie în viitor, în condițiile
tranziției către o economie în care
exigențele privind energia „curată“,
dar și dezvoltarea economică vor
determina ca energia electrică să
devină principala formă de energie
utilizată în industrie, servicii și aplicații rezidențiale.
În deschiderea lucrărilor conferinței, domnul Iulian Iancu, președintele CNR – CME, a subliniat principalele direcții de dezvoltare în domeniul energiei la nivel european,
cu obiectivul atingerii în anul 2050 a
neutralității de carbon în economie.
În acest sens, sunt luate în considerație trei direcții principale:
− eficiența energetică, în special
prin măsuri de reducere a necesarului de energie pentru încălzire în
clădiri (având ca țintă reducerea cu
50% până în anul 2050);
− promovarea intensă a surselor
regenerabile de energie (cu ținta de
85% din energia electrică generată,
în anul 2050) odată cu creșterea nivelului de electrificare a economiei;
− inovarea.
O atenție deosebită va fi acordată atingerii obiectivelor strategiei
pentru hidrogen, al cărei pondere
în mixul energetic va crește până
la 14% în anul 2030, față de 2%
în prezent. Acest lucru va impune o
creștere masivă a numărului electrolizoarelor. Se consideră că, la
nivel european, electrolizoarele vor
procesa peste 40 GW și vor fi depășite problemele legate de coroziunea și infiltrarea hidrogenului, prin
noi soluții de stocare (de exemplu,
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sub formă de pastă), care să asigure utilizarea eficientă a acestuia.
O atenție deosebită va fi acordată și dezvoltării surselor eoliene
oﬀshore, care vor trebui să genereze 1500 GW în anul 2050, la nivel
european. În cadrul strategiei pentru Marea Neagră, se preconizează instalarea a 70 GW. Obiectivul
privind creșterea ponderii energiei
obținute din surse regenerabile va
impune să se acorde o atenție majoră soluțiilor de stocare a energiei,
pentru a se asigura flexibilitatea în
prezența surselor de energie meteodependente.
Prezentările din cadrul conferinței au abordat probleme privind:
− digitalizarea și integrarea surselor regenerabile de energie în sistemul energetic național;
− integrarea piețelor de energie
electrică în Europa;
− reziliența sistemului de transport al energiei electrice;
− performanța în timpul transformărilor. Rolul companiilor de
transport în tranziția de energie.
Materialele prezentate au abordat un spectru larg de probleme,
având ca subiect central tranziția
sistemului de energie spre o energie curată.
Mixul energetic care va asigura
acoperirea necesarului de energie,
în anul 2050, în condițiile de neutralitate de carbon, va include sursele regenerabile, hidroenergetice,
nucleare, sursele bazate pe hidrogen „verde“ (obținut prin electroliza
apei) și gaz natural (până cel mult
în anul 2050).
Provocările care se pun în fața
specialistilor energeticieni sunt deosebit de complexe, necesită investiții
uriașe, modificarea inteligentă a planului de dezvoltare și investiții a sistemului național de energie electrică.
Transelectrica dezvoltă proiecte
importante de investiții care vor permite ca infrastructura de transport să
fie pregătită pentru schimbările din
anii următori, pentru a asigura trans-

portul energiei electrice generată, utilizată, importată, exportată și tranzitată. În acest sens sunt necesare:
− creșterea capacității de schimb
la interfața de vest a României, pentru
eliminarea congestiilor la granițele cu
Serbia și cu Ungaria (Mid Continental
East Corridor);
− creșterea capacității de schimb
la interfața de sud a României, pentru
a asigura transferul către centre de
consum a energiei generate, din surse regenerabile, în Dobrogea;
− creșterea capacității de schimb
de energie la granița de est, pentru a
asigura, într-o primă etapă, legătura
asincronă cu Republica Moldova;
− creșterea capacității de transfer
de energie din zona Dobrogea spre
zonele de consum din țară (Black Sea
Corridor), cu luarea în considerație a
unei legături la tensiune continuă din
Dobrogea spre Vestul țării;
De asemenea, sunt prevăzute
lucrări de investiții pentru adaptarea structurii actuale a sistemului de
transport la noile centre de consum
și la noile surse de energie electrică, pentru creșterea siguranței în
alimentarea utilizatorilor.
Un rol important în atingerea
obiectivelor privind dezvoltarea sustenabilă și utilizarea eficientă a surselor
de energei, cu atingerea obiectivelor de neutralitate energetică, îl are
promovarea surselor regenerabile de
energie. Funcționarea eficiență a surselor eoliene și solare nou dezvoltate,
împreună cu sistemele ample de stocare a energiei în cadrul sistemului
energetic național, va fi însoțită de
o creștere importantă a nivelului de
informatizare a proceselor, cu dezvoltarea soluțiilor inteligente și implementarea unor soluții de participare a
utilizatorilor de energie la acoperirea
graficului de sarcină. În acest sens,
este acordată o atenție deosebită programelor de retehnologizare și modernizare a stațiilor electrice încă nemodernizate (36 stații din totalul de 81).
Monitorizarea fluxurilor de energie electrică în sistem și adoptarea
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unor măsuri de optimizare a acestora, pe baza îmbunătățirii planificării
și a prognozei în sistem, vor permite creșterea eficienției în transportul energiei, cu reducerea pierderilor și creșterea nivelului serviciului
de alimentare cu energie electrică
a utilizatorilor. Implementarea conceptului Dyamic Line Rating (DLR)
va permite o utilizare mai bună a
capabilității liniilor de transport și
limitarea congestiilor în rețea.
Colaborarea cu
facultățile tehnice
de profil și cu alte
centre de cercetare
din țară permite ca
Transelectrica să fie
pregătită pentru implementarea celor
mai noi metode de
prognoză și de optimizare a proceselor.
Deosebit de importantă este dezvoltarea unor programe de prognoză,
care să ofere date
cât mai apropiate
de realitate pentru
producția din sursele
regenerabile
de energie, dar și a unor programe
de gestionare eficientă a surselor de
putere activă.
În întreaga activitate a Transelectrica se acordă o atenție deosebită la utilizarea și dezvoltarea de
noi tehnologii, noi soluții de retehnologizare, noi direcții de cercetare
pentru a asigura reducerea impactului sistemului de transport asupra
mediului ambiant și asigurarea unei
calități superioare a serviciului de
alimentare cu energie electrică.
Rolul Operatorului de Transport
și Sistem (OTS) devine din ce în ce
mai important în etapa de tranziție
energetică, având în vedere importantele obiectice ale dezvoltării:
− cerere crescută de energie
electrică în economia modernă;
− creșterea ponderii surselor
„curate“ de energie, în mare măsură meteodependente;
− necesitatea asigurării posibilităților de transport de energie electrică pe distanțe mari;
− dezvoltarea interconexiunilor
transfrontaliere și regionale.
Vor fi necesare ample investiții

nu numai în infrastructură, dar și în
pregătirea personalului, precum și
în elaborarea de noi instrumente și
tehnologii pentru proiectarea și exploatarea noului ecosistem.
OTS trebuie să aibă în vedere
adaptarea infrastructurii și a procedurilor de operare pentru o rețea cu
capacitate mare, cu surse de energie distribuite și volatile, cu importante condiționări legate de fluxurile

tinuare eforturi pentru înlăturarea
unor bariere, legate în special de
lipsa unor capacități interzonale suficiente pentru a permite integrarea
piețelor de energie electrică. Utilizarea eficientă a interconexiunilor, îmbunătățirea procesului de calcul al
capacităților, eliminarea restricțiilor
privind capacitatea de transfer sunt
obiective principale ale operatorului
pe piața de energie electrică.

de energie impuse de reguli de piață
și cu puternice legături cu sistemele energetice din vecinătate, pentru
asigurarea securității și adecvanței
sistemului.
În acest sens, preocupările OTS
trebuie să se orienteze pe încorporarea noilor tehnologii:
− utilizarea eficientă a sistemelor de stocare;
− flexibilitate la integrarea noilor tehnologii volatile de producere
a energiei electrice, inclusiv a celor
bazate pe hidrogen;
− programe eficiente de management al congestiilor;
− platforme pentru asigurarea
cuplării piețelor;
− platforme pentru asigurarea
adecvanței naționale și regionale.
Accentul pus pe inovare va asigura soluții pentru depășirea provocărilor din următorii ani.
Dezvoltarea pieței de energie
spre o piață unică europeană, cu un
rol important în atingerea obiectivelor unui sistem energetic la nivelul
anului 2050, deși a cunoscut progrese importante, necesită în con-

S-au realizat progrese importante în integrarea piețelor intrazilnice și de echilibrare, limitate însă
de o capacitate interzonală insuficientă.
Proiectele privind cooperarea
operatorilor de piață cu operatorii
de sistem pentru conectarea granițelor prin introducerea alocării
implicite a capacitătilor pe bază de
NTC (Network Transfer Capacity) va
reprezenta un pas important pentru
edificarea pieței unice europene.
Sunt în curs activități de cercetare – dezvoltare în cadrul proiectului
Euphemia Lab pentru a sprijini extinderea cuplării pieței, realizarea
unor noi modele de piață cu performanță sporită.
Dezvoltarea sustenabilă a sistemului de transport de energie electrică, cu asigurarea calității energiei
electrice furnizată utilizatorilor, necesită acordarea unei atenții sporite
rezilienței sistemului energetic, considerat ca un sistem critic, dată fiind
importanța sa în economia unei țări.
Deși există multe aspecte legate
de reziliență, în cazul sistemului de
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transport devin, în prezent, cele mai
importante reziliența climatică și reziliența la atacuri cibernetice.
Preocupările privind reziliența
climatică sunt determinate, în special, de creșterea numărului evenimentelor meteorologce extreme:
furtuni însoțite de vânt puternic,
cantități mari de precipitații și descărcări electrice sub forma de trăsnet, temperaturile excesive pozitive sau negative,
tornade, depuneri
masive de gheață
pe
conductoare.
Solicitările
care
apar depășesc valorile de proiectare
și factorii de siguranță adoptați în
calcule, astfel că
rezultă avarii grave în infrastructura sistemelor de
transport, în special a linilor electrice aeriene.
Desigur că inginerii pot realiza
structuri care să
reziste acestor noi
solicitări, dar soluția este „mai inteligent“ și nu „mai puternic“ pentru a permite sistemelor de energie
să fie mai sigure, mai flexibile, să
contribuie la o revenire rapidă la
serviciul realizat și să nu conducă la
costuri exagerate a măsurilor pentru creșterea nivelului de reziliență.
Accentul se pune pe învățare, anticipare, recunoașterea și abordarea
evenimentelor perturbatoare, care
se caracterizează prin noutate și incertitudine, prin declanșarea soluțiilor de răspuns, bazate pe expertiza
operatorilor și colaborare.
În cazul sistemelor de transport
a energiei, revenirea la funcționalitatea de dinainte de defect nu se
referă doar la componentele afectate, ci la sistem în ansamblu, la tot
lanțul energetic, de la sursa primară
de energie la furnizare.
Creșterea nivelului de informatizare a proceselor din cadrul sistemelor de transport de energie le
face pe acestea mai eficiente și mai
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controlabile, dar implică și vulnerabilitate la atacuri cibernetice, care
au devenit mai sofisticate și mai distructive. Soluțiile pentru creșterea
rezilienței la atacurile cibernetice
se bazează pe cunoașterea noilor
tipuri de atacuri și a căilor de pătrundere a amenințărilor, precum și
pe elaborarea, din timp, a răspunsurilor adecvate tipurilor probabile
de atacuri.

Deoarece atacurile cibernetice
folosesc cele mai noi tehnologii informatice și vulnerabilități ale acestora,
operatorii din sistemul de transport
care utilizează sistemele informatice
trebuie să învețe continuu și să găsească cele mai eficiente soluții de
blocare a căilor de pătrundere a amenințărilor. Problema nu este simplă,
deoarece echipamentele informatice
din stațiile electrice au fost realizate la
un moment dat, cu tehnologia de protecție la amenințări existentă la acel
moment, iar atacurile cibernetice au
la bază tehnologii actuale, care ar putea depăși barierele gândite în trecut.
Amenințările la adresa rețelei
de transport vor continua să se intensifice, din cauza structurilor îmbătrânite, a evenimentelor meteorologice din ce în ce mai intense și
a atacurilor cibernetice din ce în ce
mai complexe. Operatorii care înțeleg adevăratul beneficiu economic
al rezilienței și încep să investească
astăzi în reziliență vor fi mai bine

pregătiți să reziste vulnerabilităților
majore ale rețelei și să asigure rolul
lor pe termen lung.
Risc zero în sistemele industriale nu există și deci trebuie evaluat,
pe baza unui calcul tehnico-economic, riscul admis și adoptate decizii
în funcție de acesta.
Ultima parte a conferinței a inclus o sesiune de întrebări și răspunsuri, în care participanții la
sesiunea online au
adresat întrebări care
au fost centralizate de
către moderatorul conferinței, iar membrii
panelului au răspuns
acestora.
Materialele prezentate și amplele intervenții ale participanților
la conferință au permis
punerea în evidență a
următoarelor aspecte
principale:
• CNTEE Transelectrica este conștientă de marile provocări
în domeniul sistemelor
de transport de energie
și dezvoltă importante
proiecte de retehnologizare, modernizarea și creștere a capacității de
transport pentru a răspunde cerințelor privind alimentarea cu energie
electrică a utilizatorilor, în următoarea perioadă;
• Toate proiectele CNTEE Transelectrica au în vedere limitarea emisiilor în mediul ambiant și necesitatea decarbonării sistemelor de producție de energie;
• Reziliența climatică și reziliența cibernetică sunt provocări cu
care se vor confrunta specialiștii
din sistemul de transport și pentru
care vor trebui adoptate soluții inteligente;
• Deși dezvoltarea pieței de
energie spre piața unică europeană va direcționa fluxurile de energie
conform regulilor de piață, operatorul de transport trebuie să asigure
siguranța și adecvanța sistemului;
• Operatorul de sistem are un
rol deosebit de important în etapa
de tranziție energetică. 
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CONFERINȚA ONLINE „TRECUT, PREZENT
ȘI VIITOR ÎN SECTORUL ENERGIE
DIN ROMÂNIA“. SINTEZA EVENIMENTULUI
În ziua de 30 martie 2021, Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR – CME)
împreună cu Electrica S.A. – prin
Electrica Serv – au organizat, în
spațiul deosebit de elevat al Muzeului Național Tehnic Prof. ing. Dimitrie Leonida din București, un eveniment cu o mare încărcătură emoțională, în care a fost evocat aportul
important al înaintașilor noștri în
edificarea sistemului energetic din

asigurat necesarul de energie al
omenirii.
Tehnologia hidrogenului va fi una
dintre soluțiile cele mai bine situate pentru realizarea unor surse fără
emisii de carbon și în cantitate suficientă pentru dezvoltarea societății.
Problemele specifice utilizării hidrogenului, în special pentru asigurarea
combustibilului pentru transportul
greu, au fost evocate și de către
domnul Niculae Havrileț, consilier la

România. De asemenea, au fost
prezentate probleme actuale ale
sectorului energiei electrice și provocările cu care specialiștii energeticieni se vor confrunta în viitor.
În deschiderea conferinței,
domnul Iulian Iancu, președintele CNR – CME a subliniat faptul că manifestarea se adresează
în special tinerilor care trebuie să
cunoască cele mai importante realizări ale poporului român, genialitate oamenilor acestui pământ și
contribuția la dezvoltarea aplicațiilor în domeniul energiei. Tinerii
trebuie să cunoască problemele cu
care s-au confruntat înaintașii noștri, trebuie să înțeleagă problemele actuale determinate de tranziția
sistemelor de energie și trebuie să
vadă modul în care, în viitor, va fi

Ministerul Energiei. Utilizarea hidrogenului verde obținut prin electroliza
apei și promovarea surselor regenerabile de energie reprezintă viitorul
sistemelor de energie.
În prezent există fonduri suficiente pentru a face pași hotărâtori
în direcția unor sisteme de energie
decarbonate, puternic digitalizate,
descentralizate, cu obiective clare
privind urbanizarea și electrificarea.
Marea Neagră poate să devină un
spațiu către care specialiștii energticieni îsi vor îndrepta atenția pentru
a produce energie curată.
Noua lege a energiei electrice care va fi elaborată cu ajutorul
Băncii Europene de Reconstrucție și
Dezvoltare, împreună cu modernizarea legii gazelor naturale realizată cu suportul Bancii Mondiale, vor
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direcționa dezvoltarea sistemelor
de energie din România în următorii ani. Noua Lege a Energiei trebuie
să transpună prevederile Directivei
UE nr. 944, dar trebuie corelată întreaga legislație cu reglementările
actuale, deoarece sectorul este deja
suprareglementat și nu are nevoie
de noi reglementari, ci mai curând
de armonizarea și corelarea reglementărilor existente.
Intervențiile din cadrul manifestării au subliniat faptul
că numai cunoscând
trecutul putem să aducem România pe harta
luminoasă a lumii, iar
lipsa energiei electrice
înseamnă revenirea la
Evul Mediu. Cel care
cunoaște istoria are un
viitor strălucit dacă știe
să înțeleagă învățămintele istoriei, viitorul
a fost al celor care au
urcat muntele și au înțeles încotro trebuie să
se orienteze.
Muzeul tehnic cuprinde exponate care
sunt emblematice pentru lumea științei, tehnicii și tehnologiei, fiind
producții ale unor oameni vizionari.
Modulele educaționale ale muzeului
și expozițiile itinerante pe care și le
propune vor determina ca muzeul să fie un organism viu pe harta
energetică a țării.
Viitorul sectorului energetic necesită tineri specialiști, bine pregătiți
profesional care să ofere răspunsuri
adecvate numeroarelor provocări
care le stau în față. Conceptul de
smart grid este specific sistemelor
energetice ale viitorului în care sursele local regenerabile de energie
vor conduce ca utilizatorii să treacă
din postura de participant pasiv la
o prezență activă la acoperirea necesarului de energie. În acest sens,
digitalizarea care necesită puternice platforme informatice și un sistem amplu și fiabil de comunicații
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va deveni un instrument eficient în
conducerea sistemelor de energie.
Sistemul de distribuție va reprezenta coloana vertebrală a tranziției
energetice și va asigura funcția de
operator de flexibilitate pentru sistemul energetic.
Importantele investiții în cadrul
sistemelor de distribuție vor asigura principalele obiective ale perioadei de tranziție: asigurarea energiei
pentru toți, disponibilitate și acceptabilitate, alimentare fiabilă, fără
emisii de CO2.
Obiectivele de sustenabilitate ale sectorului energetic implică
responsabilitate în fața
acționarilor, responsabilitate față de mediu
și responsabilitate față
de societate. Tranziția
energetică va conduce
la modificarea conceptului de energie ca marfă, în energie ca serviciu, cu o tranziție de
energie ca abonament.
Apariția
agregatorilor
energetici și a cooperativelor energetice vor
determina noi provocări
pentru managmentul sistemelor
de distribuție și noi cerințe privind
piața de energie. Calitatea energiei
electrice furnizate va fi în continuare în atenția operatorilor de distribuție, pentru a asigura utilizatorilor
de energie cele mai bune condiții
pentru desfășurarea activității lor.
Cunoașterea exigențelor și cerințelor utilizatorilor trebuie să fie
în centrul preocupărilor furnizorilor
de energie, ceea ce necesită formarea unui corp de specialiști bine
pregătiți tehnic și economic, care
să știe să vândă energie și să răspundă cu competență problemelor
ridicate de clienți. Invitarea reprezentanților utilizatorilor la întâlnirile
specialiștilor energeticieni în care se
dezbat probleme ale sistemelor de
energie poate avea beneficii de ambele părți. Încurajarea utilizatorilor
pentru înființarea unor puternice
asociații profesionale poate asigura
o cunoaștere mai bună a preocupărilor acestora privind alimentarea cu

energie și ar asigura furnizorilor de
energie feedback-ul activității lor.
În fond, energetica este pentru oameni, iar oamenii vor marca viitorul
sistemelor de energie.
Revoluția în comunicații și progresele în domeniul informaticii au
permis extinderea soluțiilor digitale
în sectorul energie și apariția roboticii, cu un rol important în activitatea
companiilor de distribuție.
Rolul distribuitorului se va modifica în viitoarele sisteme de distri-

butie; va deveni un operator de servicii, nu numai de energie electrică.
În acest sens, rețeaua distribuitorului va fi regândită pentru viitor, pentru a îngloba noile surse regenerabile, noile tipuri de servicii, pentru
a asigura flexibilitate și adaptabitate
la cerințele beneficiarilor.
Desigur că există o competiție
între operatorii de distribuție, dar
aceasta este de fapt o cooperare pentru asigurarea unor servicii de calitate
utilizatorilor, iar diferențierea între diferitele companii de distribuție constă
numai în modul în care este încurajat personalul pentru obținerea unor
performanțe superioare.
Pentru pregătirea specialiștilor
pentru viitoarea etapă a sistemelor de energie, facultățile de profil
acordă o mare atenție educării și
pregătirii studenților în domeniul
digitalizării; a crescut nivelul de informatizare a laboratoarele existente, au fost realizate laboratoare cu
profil de smart grid, împreună cu
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agenți economici din sector, și a fost
dezvoltată o secție de servicii energetice.
Există o intensă preocupare
pentru dezvoltarea de parteneriate
cu universități din Europa, pentru
oferirea dublelor diplome pentru
studenții la nivelul licență și masterat. Aceasta este o premisă atractivă pentru studenții cu rezultate
foarte bune, de a urma cursurile
facultăților de Energetică și de a obține licențierea și a altei universități
de renume
Conferința
a fost transmisă live din biroul
fondatorului Muzeului
Național
Tehnic Prof. ing.
Dimitrie Leonida
prin intermediul
unei
platforme
online și a arătat
că muzeul, opera
unor vizionari și
moment important al științei și
tehnicii
românești, trebuie să
devină emblematic pentru lumea
științei, tehnicii și tehnologiei, iar în
acest sens există un plan important
de dezvoltare a muzeului, în baza
căruia se pot realiza multe module
educative.
Evenimentul a evidențiat lecțiile
înaintașilor și a reliefat principalele
direcții pentru dezvoltarea inteligentă a domeniului energiei electrice
în viitor și pregătirii personalului, în
acord cu noile exigențe tehnologice.
Noua lege a energiei împreună cu modernizarea legii gazelor
naturale vor asigura dezvoltarea
sistemelor de energie din România spre decarbonare, digitalizare
cu obiective privind urbanizarea și
electrificarea. Sistemele de distribuție vor fi coloana vertebrală a
acestui proces.
Problemele tranziției pot fi rezolvate numai cu oameni bine pregătiți
profesional, iar școala de Energetică
din România este pregătită să facă
față provocărilor noii etape de dezvoltare a sistemelor de energie. 
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ELECTRICA SERV
Cu o tradiție de peste 120 de ani, Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața
de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, precum și unul
dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice.
Obiectul principal de activitate al Electrica Serv este realizarea lucrărilor de
întreţinere şi reparaţii pentru instalaţiile de distribuţie a energiei electrice, executarea lucrărilor de investiţii în sectorul energetic, precum si alte activităţi de
prestări servicii.
Electrica Serv este unul dintre cei mai mari și performanți prestatori de servicii
energetice din România, propunandu-și să devină un concurent important și pe
piață externă.
Contact: 0372050002; fax: 0372050004, mail: secretariat@electricaserv.ro.
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Legal Newsletter
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ÌQGDWDGHDSULOLHDIRVWSXEOLFDWăvn Monitorul
2ILFLDO/HJHDQUFDUHSULQWUHDOWHOHPRGLILFă
Ordonan܊a de Urgen܊ă D *XYHUQXOXL QU  
SHQWUX LQVWLWXLUHD XQRU PăVXUL GH VSULMLQ GHVWLQDWH
salaria܊ilor ܈LDQJDMDWRULORU>«@ ³OUG nr. 132/2020”).

On 5 April 2021, the Law no 58/2021 modifying,
DPRQJ RWKHUV WKH *RYHUQPHQW (PHUJHQF\
2UGLQDQFHQRUHJDUGLQJWKHHVWDEOLVKPHQW
of certain support measures for the employees and
HPSOR\HUV>«@ ³GEO no 132/2020”) was published
LQWKH2IILFLDO*D]HWWH

28* QU  vQ IRUPD PRGLILFDWă GH /HJHD QU The updated YHUVLRQ of the *(2 no  as per
 YD GHYHQL DSOLFDELOă GH OD GDWD GH  DSULOLH the modifications brought by the Law no 58/2021,
2021.
VKDOOEHFRPHHIIHFWLYHDVRI$SULO 2021.
,5HGXFHUHDWLPSXOXLGHPXQFăFXSkQăOD

,5HGXFWLRQRIWKHZRUNLQJWLPHXSWR

3HSHULRDGDVWăULLGHXUJHQ܊ăDOHUWăDVHGLX܈i pe o
SHULRDGă GH  OXQL GH OD vQFHWDUHD DFHVWRUD
DQJDMDWRUXO DUH SRVLELOLWDWHD GH D UHGXFH WLPSXO GH
PXQFă DO VDODULD܊ilor cu FHO PXOW  din durata
SUHYD]XWăvQFRQWUDFWXOLQGLYLGXDOGHPXQFă ³CIM”),
condi܊LRQDWGHvQGHSOLQLUHDXUPăWRDUHORUFRQGL܊ii:

During the state of emergency/ alert/ siege, as well
DVIRUDSHULRGRIPRQWKVDVRIWKHLUWHUPLQDWLRQ
the employer has the possibility to reduce the
working time of the employees by DWPRVWof
WKH GXUDWLRQ SURYLGHG LQ WKH LQGLYLGXDO ODERU
DJUHHPHQW ³ILA´  SURYLGHG WKDW WKH IROORZLQJ
conditions are met:

 ڹare loc o UHGXFHUHWHPSRUDUăDDFWLYLWă܊ii
FDX]DWăGHLQVWLWXLUHDVWăULLGHXUJHQ܊ăDOHUWă
asediu;

 ڹthe employer faces a temporary reduction of
WKH DFWLYLW\, caused by the establishment of
the state of emergency/ alert/ siege;

 ڹmăsura reducerii timpului de muncăDIHFWHD]ă
cel pu܊LQdin numărul de salaria܊i ai unită܊ii;

 ڹthe measure of reducing the working time
affects at least  of the employees from the
UHVSHFWLYH unit;

 ڹUHGXFHUHD DFWLYLWă܊LL HVWH MXVWLILFDWă de o
GLPLQXDUH D FLIUHL GH DIDFHUL L  GLQ luna
anterioară aplicării măsurii VDXFHOPXOW LL GLQ
luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel
pu܊LQ  fa܊ă de luna similară sau media
lunară a cifrei de afaceri din anul 2019;

 ڹWKH UHGXFWLRQ RI WKH DFWLYLW\ LV EDVHG RQ D
GHFUHDVH RI WKH WXUQRYHU L  IURP WKH month
prior to the application of the measure, or, at
PRVW LL IURPWKHmonth before the previous
month by DWOHDVWin comparison with the
similar month or the medium monthly WXUQRYHU
of 2019;

 ڹeste UHDOL]DWă cu acordul prealabil al
VLQGLFDWXOXLVDXDUHSUH]HQWDQ܊ilor salaria܊ilor;

 ڹSULRU DSSURYDO of the union or of the
UHSUHVHQWDWLYHV RI WKH HPSOR\HHV ZDV
obtained;
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 ڹreducerea are loc pentru o perioadă de cel pu܊in
5 zile lucrăWRDUH FRQVHFXWLYH VDX QX  într-o
perioadă de 30 zile calendaristice;

 ڹthe reduction applies for a period of at least 5
ZRUNLQJGD\V FRQVHFXWLYHRUQRW ZLWKLQD
period of 30 calendar days;

 ڹGHFL]LDVHFRPXQLFă salariatului cu cel pu܊in 5
zile înainte GHDSOLFDUHDHIHFWLYă a măsurii ܈i, vn
anumite situa܊ii de excep܊ie, cu 24 ore anterior
aplicăULLHIHFWLYHD măsurii.

 ڹthe decision shall be communicated to the
employee at least 5 days before its
application and in certain exceptional
situations, at least 24 hours before its
application.

Pe durata reducerii timpului de muncă, salaria܊ii
afecta܊L EHQHILFLD]ă GH R LQGHPQL]D܊ie de  GLQ
VDODULXO GH ED]ă EUXW OXQDU DIHUHQW RUHORU GH
reducere a programului de lucru.

During the reduction of the working time, the
affected employees benefit from an indemnity of
 RI WKH JURVV EDVLF VDODU\ UHODWHG WR WKH
UHGXFHGDFWLYLW\.

,,'LVSR]LWLLSULYLQGLQGHPQL]D܊ia

,,3URYLVLRQVUHJXODWLQJWKHLQGHPQLW\

,QGHPQL]D܊ia men܊ionată este suportată de
angajator ܈LVHGHFRQWHD]ă din bugetul asigurărilor
pentru ܈RPDM

7KH DERYH-mentioned indemnity is borne by the
employer and is settled from the unemployment
insurance budget.

În situa܊ia vQ FDUH DQJDMDWRUXO QX UHFXSHUHD]ă
LQGHPQL]D܊ia de la bugetul asigurărilor pentru ܈RPDM
acesta nu are dreptul de a o recupera de la
salariat.

,I WKH HPSOR\HU GRHV QRW UHFRYHU WKH LQGHPQLW\
from the unemployment insurance budget, it
FDQQRW UHFRYHU WKH VDLG LQGHPQLW\ IURP WKH
employee.

III. Interdic܊ii
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III. Interdictions

În perioada de reducere a timpului de lucru sunt
LQWHU]LVH

During the reduction of working time, the following
DFWLYLWLHVDUHSURKLELWHG

 ڹDQJDMDUHD GH SHUVRQDO SHQWUX SUHVWDUHD XQRU
activiWăрii identice ori similare cu cele prestate
de către salaria܊ii al căror timp de muncă a fost
redus;

 ڹhiring personnel for similar or identical
activities WRWKRVHSURYLGHGE\WKHHPSOR\HHV
whose working time was reduced;

 ڹsubcontractarea de activităрi desfă܈urate de
salaria܊ii al caror timp de muncă a fost redus.

 ڹsubcontracting of activities SURYLGHGE\WKH
employees whose working time was reduced.

Interdic܊LD VH UDSRUWHD]ă ܈L OD QLYHO GH ILOLDOă,
sucursală sau alte sedii secundare definite de Legea
societă܊ilor nr. .

The interdiction is also stipulated for branches,
VXEVLGLDULHVDQGRWKHUVHFRQGDU\RIILFHVSURYLGHG
E\WKH&RPSDQLHV/DZQR.

 ڹprestarea de muncă suplimentară de către
salaria܊ii afecta܊i;

 ڹperforming supplementary time work by the
affected employees;
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 ڹreducerea programului de lucru pentru salariaрi
în temeiul art. 52 alin. (3) din Legea nr. 53/2003
privind Codul muncii;

 ڹreduction of working schedule for employees
based on Article 52 para. (3) of the Law no
53/2003 regarding the Labor Code;

 ڹiniрierea de concedieri colective.

 ڹinitiation of collective dismissals.

3HQWUXPDLPXOWHGHWDOLLYă rugăm să ne contacta܊i:

For further details, please contact:

܇tefan Ene

Stefan Ene

Partener

Partner


VWHIDQHQH#YHSDUWQHUVUR


VWHIDQHQH#YHSDUWQHUVUR

Acest newsletter a fost pregatit exclusiv in scop de informare

This newsletter was prepared solely for general information

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

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

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

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

obiectul acestui newsletter, va rugam sa ne contactati.

presented herein, please do not hesitate to contact us.
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Monografia „CĂLIN MIHĂILEANU – un aristocrat
al energeticii românești“
Autori: Dumitru Manea, Elena Ratcu, Adriana Vasilescu
Editura AGIR, București, 2021, Seria „Personalități în știință și tehnică“, 17×24 cm,
broșată, ISBN 978-973-720-830-9, 250 pag., 51 lei/ex.
Pe 5 martie 1921 se împlinesc
98 de ani de la nașterea unei mari
personalități a energeticii românești, CĂLIN MIHĂILEANU, care și-a
închinat întreaga activitate dezvoltării sectorului energetic din România și a influențat puternic lumea
românească a ingineriei și cercetării
din acest domeniu.
Cu această ocazie, la Editura
AGIR a apărut monografia „Călin Mihăileanu, un aristocrat al energeticii
românești“, autori Dumitru Manea,
Elena Ratcu și Adriana Vasilescu,
foști angajați ai ICEMENERG, cărora Călin Mihăileanu le-a fost
mentor la începutul carierei lor
profesionale.
Volumul este prefațat de prof.
dr. ing. Florin Teodor Tănăsescu, vicepreședinte al Academiei
de Științe Tehnice din România,
care a scris printre altele:
„Parcurgându-i
rândurile,
înțelegi că motivația de a scrie
această Monografie a fost considerația – aș spune chiar dragostea – pe care autorii au avut-o
față de un om alături de care
s-au aflat pe parcursul carierei
lor profesionale, o personalitate
a ingineriei românești și un lider al ei. Autorii și-au propus să
scrie o Monografie. În realitate,
însă, cartea este un roman care
își propune să vorbească despre
un om pe care viața l-a încercat în
multe situații, dar a avut tăria de a
se ridica de fiecare dată, care a avut
multe satisfacții profesionale, dar
și neîmpliniri, care «a ars» – dând
în jur lumină –, un om de cultură,
apropiat de cei pe care i-a condus
sau care i-au fost colaboratori. Eroul
acestui roman este Călin Mihăileanu,
iar energetica este scena pe care-și
va etala calitățile profesionale și
omenia lui, cu numeroșii pași pe
care i-a făcut de la începuturi până
când a părăsit-o, cu numeroșii colaboratori pe care i-a avut și care, în
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timp, i-au devenit prieteni, cu împlinirile și neîmplinirile avute“.
Structurată pe 14 capitole, monografia prezintă originile, anii de
școală, începuturile carierei de inginer, cariera didactică și parcursul
profesional al lui Călin Mihăileanu,
în cei peste 50 de ani de activitate.
Călin Mihăileanu (1923 – 2006),
personalitate complexă e energeticii
românești și diplomat înnăscut, a găsit permanent modalitatea cea mai
potrivită pentru a face din România

o prezență activă și respectată în
concertul energeticienilor din țară și
din străinătate. A fost întemeietorul
și directorul ICENERG, director al
ICEMENERG (institut creat prin fuzionarea ICENERG cu IRME) și director
general al ICCE (Institutul Central de
Cercetări Energetice.
De asemenea, între 1956 – 2006,
Călin Mihăileanu a desfășurat o activitate intensă în cadrul organizațiilor
și asociațiilor profesionale interne și
internaționale, la care a ocupat funcții de conducere: a fost secretar general și vicepreședinte al Comitetului

Național Român al Consiliul Mondial
al Energiei (CNR – CME) timp de 28
de ani, președintele Comitetului Național Român pentru Consiliul Internațional al Marilor Rețele Electrice
(CNR – CIGRE), președintele Comitetului Energiei din cadrul Comisiei
Economice pentru Europa a ONU și
expert ONU.
Autor a numeroase cărți tehnice
și monografii, a peste 350 de articole științifice publicate în țară și în
străinătate sau prezentate la conferințe și congrese internaționale, Călin Mihăileanu s-a impus drept unul
dintre marii specialiști ai vremii în
domeniul energetic.
Volumul „Călin Mihăileanu, un
aristocrat al energeticii românești“
cuprinde și un capitol însemnat și
plin de încărcătură emoțională, dedicat amintirilor, mărturiilor și impresiilor foștilor săi colaboratori,
care aduc la lumină marile calități
de conducător, încercat de vicisitudinile vieții inerente epocii în care
și-a desfășurat activitatea, dar care
a știut să le depășească cu demnitate, și nu în ultimul rând, calitățile
marelui OM Călin Mihăileanu.
Prin această monografie, autorii au dorit să readucă în memoria
energeticienilor români, de acum și
de mai târziu, figura cu totul specială
a celui care a fost Călin Mihăileanu,
cu dorința ca unii dintre aceștia să
se poată apleca cu mai multă profunzime asupra vieții și activității
acestui ARISTOCRAT al energeticii
din România, pentru ca memoria sa
să nu se cufunde în ceața uitării și
cu speranța că va inspira generațiile tinere de ingineri, așa cum Călin
Mihăileanu i-a inspirat pe cei care au
avut norocul să îl cunoască direct.
Unele din materialele incluse în
această monografie pot fi accesate și pe pagina de internet https://
calinmihaileanu.com
Redacția
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„SENIORII ENERGIEI – Dialoguri de suflet“, Vol. III
Autor: Elena Ratcu
Editura AGIR, București, 2020, 17×24 cm, broșată, ISBN 978-973-720-815-6,
382 pag., 100 lei/ex.
CNR – CME are plăcerea să
anunțe apariția volumului III al cărții „Seniorii energiei – Dialoguri
de suflet“, realizat de dna Elena
Ratcu, consilier al CNR – CME și
apărută în luna decembrie 2020,
sub îngrijirea editorială a Editurii
AGIR.
După cum subliniază dl. Ștefan
Gheorghe, directorul general Executiv al CNR – CME, în cuvântul său
înainte, „prin acestă carte, publicată
sub egida CNR – CME și aflată la volumul al III-lea de la prima sa apariție, în anul 2015, Asociația noastră
își arată recunoștința și aduce un
omagiu celor mai buni specialiști
energeticieni, aflați la o vârstă onorabilă, care au avut o contribuție
importantă la proiectarea, construirea, exploatarea și dezvolatarea
Sistemului Energetic Național. Sunt
incluse în volum cariere remarcabile ale unor personalități cu merite
incontestabile la dezvoltarea industriei românești. Aceste cariere profesionale, alături de viața personală
a acestora, ne ajută să cunoaștem
mai bine OMUL care a realizat toate
aceste lucruri și care a participat la
întâmplări fericite sau mai puțin fericite de-a lungul vieții. Este o carte
despre oameni și viața lor, adresată
și altor oameni care pot să-și găsească modele de viață, în acord cu
„timpurile“ pe care le trăiesc, cu aspirațiile și dorințele fiecăruia. Sunt
prezentate experiențe și întâmplări
din viața și din activitatea acestor
„Seniori“, care pot constitui reale
motivații pentru tinerii care vor parcurge cartea, în a-și clădi obiectivele proprii și în a-și alege modelele
de urmat în profesie și în viață“.

La rândul său, dna Elena Ratcu,
autoarea volumelor, spune „Călătoria mea alături de seniorii energiei
a inceput în urmă cu opt ani, și iată-ne, împreună, la volumul trei al
cărții «Seniorii Energiei – dialoguri de suflet». A fost o călătorie

uluitor de frumoasă, care îmi doresc
să continue, în care am cunoscut oameni formidabili, clădiți din granitul
acela rezistent la vreme și la vremuri și sunt fericită că am reușit să
pot face cunoscute fragmente inedite din povestea lor de viață și de
carieră, pentru a le putea transmite
mai departe, drept model de frumusețe, înțelepciune și profesionalism.
Fiecare dialog realizat în aceste trei
volume reprezintă mici bijuterii și
adevărate lecții de viață, iar modul
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în care eroii dialogurilor și-au deschis sufletul în fața mea și a cititorilor este un mare privilegiu pentru
noi toți. Am fost extrem de onorată
să-i însoțesc prin timp pe oamenii
deosebiți pe care îi veți întâlni și în
acest volum, ale căror povești vă
vor surprinde nu de puține ori,
cărora le transmit încă o data întreaga mea gratitudine și în fața
cărora mă înclin.“
Personalitățile cuprinse în volumul III, „Seniorii Energiei – Dialoguri de suflet“ sunt (în ordine
alfabetică):
1. Aurel Albu – fost șef departament CET Ișalnița;
2. Sarchis Ștefan Arachelian
– fost director al Electrica;
3. Ioan Avram – fost ministru al Industriei Constructoare de
Mașini și al Energiei;
4. Constantin Căpraru – fost
director general al PETROM;
5. Mircea Cârdu – fost director general al ICPET;
6. Ciprian Diaconu – președintele CNR – CIGRE;
7. Cătălin Marinescu – fost
șef departament la CIRE – MEE;
8. Emilian Mateescu – fost director general al ELCEN;
9. Mihail Minescu – profesor universitar, președintele Senatului Universității Petrol-Gaze din Ploiești;
10. Mircea Tarța-Arsene – fost
vicepreședinte al RENEL.
Pentru mai multe detalii privind modul în care se poate achiziționa și comanda cartea, vă rugăm
să consultați pagina de website:
www.agir.ro
Redacția
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In memoriam
Prof. univ. dr. hab. ing. Vladimir Petru BERZAN
(28.01.1948 – 09.03.2021)
O veste ca un trăznet a ajuns de
peste Prut la noi, colegii, colaboratorii și prietenii săi de dincoace de
Prut: că acest nefericit intrus, Covidul, este nemilos este, de acum, un
fapt recunoscut; vestea trăznet este
că l-a răpit, pentru totdeauna, pe cel ce a fost
și va rămâne în conștiințele noastre, Vladimir
Berzan, dovadă că în
nemernicia lui, răul știe
să aleagă...
*
Colectivul
Institutului de Energetică
al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica
Moldova este profund
îndurerat de trecerea
în neființă a mult stimatului cercetător științific principal, director
adjunct, doctor habilitat
în științe tehnice, director al Institutului de
Energetică (în perioada
2010 – 2015), profesor
universitar Vladimir
Petru BERZAN.
Meritele științifice ale Domnului
Berzan Vladimir au fost apreciate
cu multiple distincții, printre care
diplome ale Academiei de Științe a
Moldovei, diplome ale Ministerului
Economiei și Infrastructurii din Republica Moldova, diplome ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, diplome ale Institutului de
Energetică; profesorul Vladimir Petru Berzan a fost învestit cu rarele și
prestigioasele medalii „Milescu-Spătaru” și „Dimitrie Cantemir“, care
i-au fost decernate pentru marea sa
contribuție la dezvoltarea științei și
educației, în care sens a fost deco-
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rat și cu medalia „60 de ani ai Academiei de Științe a Moldovei“.
Timp de mai bine de 20 de ani,
Dl BERZAN Vladimir a fost dascăl devotat al multor generații de studenți
la diferite discipline în specialitățile

energetice, continuând să acorde o
atenție deosebită studenților absolvenți, multe din tezele de doctorat
ale acestora fiind pregătite și susținute sub conducerea sa științifică.
Ne exprimăm compasiune și
transmitem sincere condoleanțe
familiei Domnului dr. habilitat BERZAN Vladimir și rudelor apropiate.
Suntem, la rându-ne, consternați
în fața marii pierderi prin trecerea
în eternitate a profesorului Berzan
Petru Vladimir, îndoliați în fața cutremurătoarei pierderi.
Adresăm sincere condoleanțe
tuturor celor care l-au cunoscut.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Colectivul Institutului de
energetică al Republicii Moldova.
*
Ne alăturăm plenar tuturor acelora care au scris și au apreciat că
Vladimir Petru Berzan a fost un
om frumos la chip și la suflet. Inginer cu majusculă. Doctor habilitat în tehnică, profesor. Cu merite
deosebite în funcții de cercetare.
Cu reușite majore în management, într-o perioadă grea a istoriei Republicii Moldova, ca Șef
de laborator, Director-adjunct și
Director al Institutului de Energetică. Cu studii superioare la Chișinău și la Sankt-Petersburg. Cu
realizări inginerești în institute cu
acces foarte limitat din Sankt-Petersburg. Cu activități în Comitetul Național Român al Consiliului
Mondial al Energiei (al cărui Membru de Onoare a fost înnobilat cu
trei ani în urmă). Domnia sa asigura echilibrul în echipa de dincoace de Prut.
În ce mă privește, am încercat să-i fac lista lucrărilor științifice, dar le-am pierdut numărul.
Îndurerați sunt apropiații. Se simt
deposedați energeticienii din țară.
Ca în beznă se simt discipolii de la
doctorat. Păcat că rândurile noastre
s-au rărit: era un om adevărat cel
ce a fost Prof. dr. hab. ing. Vladimir
Berzan.
Cu regret, Domnul Berzan Petru
Vladimir este, de acum, doar în inimile noastre și sub glie...
Drum lin spre cer de neînlocuitului nostru savant și personalitate.
Mihail Tîrșu
Directorul Institutului de Energetică
al Republicii Moldova
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SC 1 TRANZIfIA SECTORULUI ENERGIE ÎN ERA DIGITAL
SUBIECTE PREFERENfIALE
Transpunerea Green Deal european la sectorul energeƟc românesc; Digitalizare ƕi descentralizare efecte asupra pieƜelor de energie; Rolul sistemelor de distribuԕie în perioada de tranziԕie; Agregatori
Ɣi cooperaƟve energeƟce; PoliƟci privind electriĮcarea Ɣi urbanizarea.

SC 2 NOI TEHNOLOGII ÎN ENERGIE: STOCARE, HIDROGEN, EFICIEN܉A
ENERGETICĂ, CALITATE ENERGIE
SUBIECTE PREFERENfIALE
Sisteme Ňexibile; sistemul generare în funcԕie de uƟlizare; Tehnologia Hidrogenului: hidrogenul
verde sau albastru; Tehnologii privind Stocarea Energiei; Cresterea eĮcienƜei energeƟce prin
tehnologii noi ƕi acƜiuni adecvate; Tehnologii de decarbonare; Flexibilitatea uƟlizatorilor (DR).

SC 3 RESURSELE PRIMARE DE ENERGIE UTILIZATE ÎN ROMÂNIA: PETROL, GAZ,
C RBUNE, NUCLEAR
SUBIECTE PREFERENfIALE
CompeƟԕia gaz – energie electricĉ; Impactul mobilitĉƜii electrice asupra necesarului de petrol;
Resurse ƕi noi perimetre de explorare; Tehnologii ƕi echipamente moderne pentru operaƜiuni în
amonte, mijloc ƕi aval în industria de petrol ƕi gaze; Transportul, depozitarea ƕi distribuƜia de gaze,
petrol ƕi produse petroliere; Digitalizare ƕi reƜele inteligente; Impactul asupra mediului ƕi
decarbonarea în industria minierĉ, petrol ƕi gaze; Tehnologii curate în industria cĉrbunelui;
Reactoare nucleare Ňexibile; Managementul deƕeurilor nucleare.

SC 4 PIAfA DE ENERGIE: LIBERALIZARE, INTEGRARE ÎN PIAfA UNIC , INFLUENfA
CONECT RII SRE, CENTRAREA PE CONSUMATOR
SUBIECTE PREFERENfIALE
Centrarea pe client; Umanizarea energiei; SoluƜii impuse de societate vs. cerute de tehnologie;
Accesibilitate ƕi egalitate socialĉ; Conectarea la piaƜa uniĉa Europeanĉ; PieƜe locale de energie în
contextul apariƜiei cooperaƟvelor energeƟce; InŇuenƜa creƕterii ponderii SRE asupra funcƜionĉrii
SEN; SoluƜii de Ɵp blockchain; De la consumatorul vulnerabil la uƟlizatorul acƟv de energie
(prosumer).

SUBIECTE CHEIE PENTRU SESIUNILE DE COMUNIC RI
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Cărbune

Hidroenergie

Nuclear

Regenerabile

Energie
electrică

Tehnologia
rețelei

Accesibilitatea
energiei

Soluții
inovatoare

Problemele
climatice

PROCEDUR DE TRIMITERE LUCR RI cI POSTERE
Comitetul de organizare SIREN 2021 invită reprezentanții comunității energetice din România, specialiști din
sectorul energiei, să prezinte lucrări pentru sesiunile de comunicări și poster, împărtășind astfel opiniile ș
experiența lor celorlalți participanți și contribuind la dezvoltarea tehnologică a sectorului energie național
Lucrările selectate vor fi transmise de autori pentru a fi distribuite tuturor participanților în format online, prin
intermediul site-ului www.cnr-cme.ro.
VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI URMĂTOARELE INDICAȚII ȘI REGULI ALE SIREN 2021:
Toate lucrările vor fi transmise în limba Engleză.
Toate lucrările trebuie să conțină Titlu, Rezumat și Cuvinte Cheie în limba Română și Engleză.
Este obligatoriu ca toți autorii să aibă referințe personale precum: organizația din care fac parte, poziția pe
care o ocupă în cadrul organizației și o adresă de e-mail de contact.
Lucrările transmise trebuie să respecte regulile de redactare conform informațiilor de mai jos. Template-u
lucrărilor SIREN se poate găsi și pe site-ul www.cnr-cme.ro
Lucrările transmise trebuie să fie însoțite și de un Formularul de Copyright completat și semnat de autorul de
corespondență. Formularul de Copyright se poate găsi și pe site-ul www.cnr-cme.ro

Lucrarea se va transmite in extenso.

POSTERE
> Autorii sunt invitați să trimită postere necomerciale despre tehnologii de ultimă generație și despre cele
mai inovatoare proiecte din sectoarele energie și sau legate de energie. Sesiunea poster se va desfășura în
format online, pe site-ul www.cnr-cme.ro.
> Posterele trebuie să respecte Template-ul de Postere care se poate găsi pe site-ul www.cnr-cme.ro
> Posterele trebuie să respecte instrucțiunile date autorilor prin e-mail sau descărcate de pe site-ul CNRCME.

> Lucrĉrile transmise pentru sesiunea poster trebuie sĉ conƜinĉ un rezumat de o paginĉ, prezentând
obiecƟvele, domeniul de aplicare, constatĉrile de bazĉ ƕi concluziile lucrĉrii.

PUBLICAREA cI INDEXAREA
> Lucrările transmise vor ﬁ evaluate și selectate de către membrii Consiliului Științiﬁc CNR-CME și de către
membrii Comitetului Tehnic de Programe din cadrul SIREN.
> Lucrările vor ﬁ publicate în EMERG - Energie. Mediu inconjurator. Eﬁcienţă. Resurse. Globalizare,
indexată BDI – Index Copernicus International, EBSCO.
> Secretariatul Executiv CNR-CME va deține drepturile de autor asupra tuturor lucrărilor acceptate și va
autoriza, la cerere, reproducerea adecvată.

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

31 Mai 2021
15 Iunie 2021
30 Iunie 2021

CONTACTE PENTRU TRANSMITEREA LUCR RILOR cI A POSTERELOR
> Lucrarea in extenso împreunĉ cu Formularul de înscriere cu lucrare ƕi Formularul de transfer al
drepturilor de autor trebuie completate, semnate ƕi trimise la articolesiren@cnr-cme.ro. Toate
documentele pot Į descĉrcate accesând site-ul www.cnr-cme.ro
Pentru orice alte întrebări, vă rugăm să ne contactați la articolesiren@cnr-cme.ro sau
siren@cnr-cme.ro
Bdul. Lacul Tei nr.1-3, cod 020371, Bucuresti sector 2
Cod fiscal 10225329; cont RON RO65RNCB0074029230110001, BCR sector 3
Telefon: 0372.821.475/476; E-mail: siren@cnr-cme.ro; Website: www.cnr-cme.ro
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PARTENERI MEDIA AI CNRoCME

energyindustryreview.ro
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