®

ISSN: 2066 - 4974

ANUL XIX, NR. 216, mai – iunie 2021

„Ştiinţa de astăzi este
tehnologia de mâine“.
(Edward Teller)

EDITORIAL
Decarbonarea. Condiție esențială necesară dar nu și suficientă
pentru prevenirea încălzirii globale și schimbărilor climatice
Decarbonation. Essential condition necessary but not suﬃcient
to prevent global warming and climate change

3

POLITICI ENERGETICE | ENERGY POLICIES
Planul strălucit al Regatului Unit al Marii Britanii de reutilizare
a minelor de cărbune abandonate
The UK’s Brilliant Plan To Repurpose Abandoned Coal Mines
Obiectivul de emisii net zero transformă aprovizionarea cu energie curată
Net zero is transforming clean energy procurement

5
6

DIN ENERGETICA INTERNAȚIONALĂ

MESAGERUL
ENERGETIC
Președinte CNR – CME:
dr. ing. Iulian Iancu
Colectivul de redacţie:
Redactor responsabil:
prof. dr. ing. Ştefan Gheorghe
Membri și referenți științifici
(în ordine alfabetică):
prof. dr. ing. Niculae Napoleon Antonescu,
prof. dr. ing. Nicolae Golovanov,
dr. ing. Gheorghe Indre,
ing. Cătălin Marinescu,
prof. dr. ing. Virgil Mușătescu,
dr. ing. Alexandru Pătruți,
prof. dr. ing. Ionuț Purica,
prof. Elena Ratcu,
dr. ing. Vasile Rugină,
ing. Ovidiu Ţuţuianu,
ing. Victor Vernescu,
ing. Călin Vilt
Referent layout:
ing. 0BOB$POTUBOUJOFTDV
Traduceri: EuroVerba Media
Tehnoredactare şi machetare:
ing. Ion Marin
Editare: Editura AGIR
Secretariat Executiv CNR – CME:
telefon 0372 821 475, 0372 821 476
E-mail: secretariat@cnr-cme.ro
Website: www.cnr-cme.ro
Notă: Toate drepturile asupra acestei publicații sunt
rezervate Asociației CNR – CME. Orice reproducere,
integrală sau parțială, prin indiferent ce mijloace, a
materialelor apărute în paginile publicației se poate face
numai cu aprobarea Asociației. Opiniile exprimate în
cuprinsul articolelor publicate în „Mesagerul energetic“
aparţin autorilor și nu reprezintă punctele de vedere
ale CNR – CME și/sau colectivului de redacţie. Potrivit
legii, responsabilitatea pentru conţinutul articolelor
aparţine autorilor sau sursei citate.

2

A 35-a reuniune a Forumului European de Reglementare a Gazelor,
29 – 30 aprilie 2021. Concluzii
Thirty-fifth meeting of the European Gas Regulatory Forum,
29-30 April 2021. Conclusions
Discurs al comisarului Simson la sesiunea Renovation Summit 2021
– „Oamenii care conduc tranziția energetică“
Speech by Commissioner Simson at the Renovation Summit 2021
session – ‘People driving the Energy Transition’
Prognoza economică din primăvara anului 2021
Spring 2021 Economic Forecast
Acordul Verde European: Comisia urmărește zero poluări
în aer, apă și sol
European Green Deal: Commission aims for zero pollution
in air, water and soil
NordLink – Germania și Norvegia au inaugurat un cablu submarin
pentru a transporta electricitate verde
New subsea interconnector between Norway and Germany

8

9

11
13

14

DIN ACTIVITATEA CME | WEC ACTIVITY
Studiul CME „World Energy Scenarios“. Sinteza raportului
WEC Study “World Energy Scenarios”. Report synthesis
Studiul CME „World Energy TRILEMMA Index“. Sinteza raportului
WEC Study “World Energy TRILEMMA Index”. Report synthesis
Instrumentele Consiliului Mondial al Energiei pentru evaluarea
Tranziției în Energie – Rolul Cercetării-Inovării în Tranziția Energetică
World Energy Council Instruments for Assessing Energy Transition
- The Role of Research - Innovation in Energy Transition
Vicepremierul Novak și secretarul general Wilkinson discută
despre pregătirile pentru Congresul Mondial al Energiei
de la Sankt Petersburg, 24 – 27 octombrie 2022
Deputy Prime Minister Novak and Secretary General Wilkinson
discuss preparations for World Energy Congress in St. Petersburg,
24-27 October 2022
Ziua Pământului 2021 și tranziția energetică – Reflecții și noi direcții
Earth Day 2021 and the energy transition – Reflections
and new directions

16
17
21

23

24

DIN ACTIVITATEA CNR – CME | WEC-RNC ACTIVITY
Conferința online „Soluții tehnologice noi pentru producerea,
transportul și distribuția energiei electrice“, 13.04.2021.
Sinteza evenimentului
Online Conference “New technological solutions for electricity
production, transmission and distribution”, 13.04.2021.
Event synthesis

26

COVID-19
AIE: Energia din surse regenerabile va reprezenta 90%
din noua expansiune a puterii după COVID-19
IEA: Renewable energy to account for 90% of new power
expansion post-COVID-19
5 lecții cheie pentru tranziția energetică de la recuperarea
post COVID-19
5 key lessons for energy transition from COVID-19 recovery

29

30

NOUTĂȚI EDITORIALE
„Istoria evoluției conducerii operative prin dispecer din România;
De la sistemele energetice locale până la interconectarea
la UCTE (anul 2004)“
“The evolution of the operative management history through
a dispatcher from Romania; From local energy systems
to interconnection at UCTE (2004)”

32

IN MEMORIAM
Ing. Octavian Lohan, specialist de elită al energeticii românești
Eng. Octavian Lohan, elite specialist of Romanian Energetics

33

MESAGERUL ENERGETIC Anul XIX, Nr. 216, mai – iunie 2021

Editorial
DECARBONAREA. CONDIȚIE ESENȚIALĂ NECESARĂ
DAR NU ȘI SUFICIENTĂ PENTRU PREVENIREA
ÎNCĂLZIRII GLOBALE ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Prof. dr. ing. N. N. Antonescu, ing. C. Căpraru, consilieri ai CNR – CME
După cum se știe, poluarea mediului ambiant, sub diverse forme,
s-a produs practic, tot timpul, în decursul existenței umanității, dar niciodată nu a depășit limitele, pentru
refacere și eliminarea efectelor pe
cale naturală, până în a doua jumătate a secolului trecut.
Efectele negative ale poluării
asupra mediului ambiant (aer, apă,
sol și subsol) au devenit din ce în ce
mai grave, odată cu creșterea populației planetei (circa 8 miliarde în prezent) și a dezvoltării extrem de rapide,
în ultimele 2 secole, a tuturor domeniilor de activitate economică (industrie,
transporturi, agricultură,
alimentație ș.a.), care,
printre altele, au necesitat, din ce în ce mai multă
energie. Practic, la scară
locală, regională și globală, poluarea și efectele ei
negative, au început să
devină, din ce în ce mai
grave, odată cu Prima Revoluție Industrială (secolele 18 – 19) și a continuat,
din ce în ce mai accentuat, până în zilele noastre,
când a ajuns la valori critice pentru prezentul și viitorul pământului.
Fără a intra în detalii cunoscute de noi toți, dintre toate formele de poluare, cea mai gravă și cu
efecte catastrofale asupra mediului
ambiant, respectiv creșterea temperaturii medii anuale și schimbările
climatice, o constituie degajarea în
atmosferă a unor gaze cu efect de
seră, dintre care menționăm: Dioxidul de carbon (CO2), Gazul metan
(CH4), oxidul azotos (N2O), Hidrofluorocarbidele (HFC), Perfluorocarburile (PFC) și Hexaflorura de sulf
(SF6), luate în considerare și de Protocolul de la Kyoto. Dintre acestea,
cele mai importante, din punct de
vedere cantitativ și al efectului de

seră, sunt CO2 cu 25 – 30% și CH4
cu 60 – 65% din totalul emisiilor.
Dioxidul de carbon (CO2) rezultă,
în principal, din arderea combustibililor fosili (cărbune, petrol/derivate și
gaze naturale) respectiv lemn, alte
produse vegetale și biocombustibili
pentru producerea energiei (mecanice, chimice, termice, electrice ș.a.)
necesară realizării tuturor proceselor
industriale, transporturilor, agriculturii ș.a. precum și pentru consumul

regionale sau globale (Parlamentul
European, UE, ONU ș.a.) au elaborat programe locale, regionale sau
globale, pentru reducerea și/sau
eliminarea emisiilor în atmosferă a
gazelor cu efect de seră în general și
în special a CO2 pentru care se prevede reducerea treptată a acestuia
și decarbonarea totală până în anii
2050 – 2060.
Fără a intra în detalii, menționăm măsurile luate pentru captarea

casnic și social/public. Gazul metan
(CH4) provine din emanații libere din
subsol necontrolate de oameni, de
la unele procese tehnologice specifice și, în principal, este un biogaz
rezultat, prin procese naturale, de
la majoritatea viețuitoarelor precum
și din biomasa vegetală. Celelalte
gaze cu efect de seră, rezultă, în
principal, în urma unor procese de
fabricație/industriale specifice.
Pornind de la această stare
critică, la care s-a ajuns în ultimii
50 – 60 de ani, în ultima parte a
secolului trecut și începutul acestui secol, majoritatea statelor precum și organizațiile internațioanle

și înmagazinarea CO2: certificate
verzi, diverse taxe pe carbon, îmbunătățirea proceselor tehnologice,
reducerea consumului de combustibili, reducerea treptată a combustibililor cu conținut ridicat de carbon
și înlocuirea cu alții mai puțini poluanți, dezvoltarea rapidă și importanța unor surse de energie regenerabile și curate/verzi (eoliene, solare, hidro, hidrogen ș.a.), precum și
nucleară, care poate fi considerată
verde/curată din punctul de vedere
al emisiilor de gaze. Dintre măsurile
luate la nivel internațional, menționăm în primul rând Protocolul de la
Kyoto, negociat în decembrie 1997
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de către 160 de țări. Protocolul succede Convenția-cadru a ONU asupra
schimbărilor climatice, adoptată în
9.05.1992. Acest protocol prevede
pentru zonele industrializate, o reducere a emisiilor de gaze cu 8% în
perioada 2008 – 2012 față de cele
din 1990, fapt total insuficient așa
cum s-a constatat ulterior. Trebuie
spus că, pentru a intra în vigoare,
a fost nevoie să fie ratificat de cel
puțin 55 de state, care produc 55%
din emisiile globale de CO2, condiție
îndeplinită în octombrie 2004, când
a fost ratificat și de Rusia. Până în
noiembrie 2004, protocolul a fost
ratificat de 127 de țări inclusiv cele
din UE plus România, Bulgaria, Canada, China, India, Japonia, Rusia
ș.a. dar nu și de către SUA, responsabile pentru circa 40% din totalul
emisiilor de gaze cu efect de seră.
De asemenea, trebuie menționată Conferința ONU de la Paris
privind schimbările climatice, din
30.11 – 12.12.2015. În această
perioadă Parisul a găzduit cea de
a 21-a sesiune a Conferinței Părților (COP21) la Convenția-cadru a
ONU asupra schimbărilor climatice
(CCONUSC) și cea de a 12-a sesiune a Reuniunii Părților de la Protocolul de la Kyoto (CMP-11). În final,
părțile au ajuns la un acord global
privind schimbările climatice. Acordul
prezintă un rezultat echilibrat, cu un
plan de acțiune pentru limitarea încălzirii globale „mult sub 2oC“, privind
obiective pe termen mediu și lung.
Trebuie remarcat, încă odată, că
deși se propune reducerea tuturor
emisiilor de gaze cu efect de seră,
până în prezent și în perioada imediat următoare se acționează pentru
reducerea treptată a CO2 și decarbonarea totală pe termen de câțiva
zeci de ani.
Pentru realizarea decarbonării
totale, s-au propus etape și termene
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diferite care variază în limite destul
de largi. Astfel UE susține o decarbonare totală până în 2050 – 2060, termen agreat și de alte state. Pe de altă
parte SUA își propune să elimine total
cărbunele până în anul 2050, dar nu
a fixat un termen limită pentru petrol și gaze. De asemenea alte state
importante, mari producători și/sau
consumatori de combustibili fosili,
cum sunt Rusia, China, India, Brazilia, Mexic, Nigeria, Arabia Saudită
ș.a. nu au stabilit oficial un termen
pentru decarbonarea totală a energiei și nu numai.
Pentru realizarea decarbonării
totale, după cum știm, sunt diverse
scenarii. De exemplu, vom menționa pe cel elaborat de UE pentru statele componente, inclusiv România,
care propune un scenariu de felul
următor:
– Până în anul 2030 trecerea
centralelor termo-electrice bazate
pe cărbune la gaze naturale, ca un
pas intermediar în tranziția către o
economie total decarbonată (Zero
Carbon Economy);
– În anul 2050, regenerabilele și
gazele cu puțin carbon sau zero carbon precum hidrogenul vor înlocui
aproape total gazele naturale;
– În această perioadă, majoritatea transporturilor terestre, navale
și aeriene, vor utiliza energia electrică, hidrogen, microreactoare nucleare și alte surse nepoluante.
În acest mod de la mixul energetic actual, în care cărbunele, petrolul și gazele naturale dețin circa
65 – 70% iar energiile din surse
regenerabile și nucleare circa
30 – 35%, în anul 2040 raportul
se va schimba radical respectiv
la 25 – 35% combustibili fosili și
65 – 75% energie verde inclusiv nucleară. Ca urmare, între anii 2050 și
2060, se estimează că 90 – 95% din
necesarul de energie pentru toate

categoriile de consumatori să fie
energie curată fără emisii de carbon.
Spuneam la început că, decarbonarea este o „condiție esențială necesară“ dar nu și „suficientă“
pentru evitarea încălzirii globale și
schimbărilor climatice deoarece,
în afară de CO2, în atmosferă sunt
emisie cantități mari de CH4 și alte
gaze din cauze cunoscute și unele
menționate anterior. Ca urmare trebuie redus la minimul posibil cantitatea imensă de gaz metan (CH4)
degajată acum în atmosferă. Deoarece această problemă este extrem
de complexă și sensibilă respectiv
interpretabilă în diverse moduri,
ne oprim aici cu aceste comentarii,
menționând încă odată că decarbonarea totală este o cerință obligatorie și esențială pentru încălzirea
globală și schimbările climatice dar,
în același timp, trebuie făcut tot ce
este posibil și rațional pentru reducerea emisiilor de gaz metan și a
altor gaze cu efect de seră precum
și a poluării, sub diverse forme a
mediului ambiant.
Nu putem încheia acest material/editorial fără a menționa că, deja
s-a întârziat foarte mult cu luarea
unor măsuri ferme, la nivel global,
pentru reducerea și/sau eliminarea
emisiilor de gaze cu efect de seră.
Ca urmare, în ultimii 15 – 20 de ani,
s-au produs schimbări climatice, la
nivel global, cu efecte grave pentru
viitorul planetei noastre, dintre care
menționăm: creșterea temperaturilor medii anuale, topirea parțială
sau chiar totală a unor ghețari tereștri, topirea parțială și micșorarea calotelor polare, încălzirea mărilor și oceanelor cu efecte negative
asupra planctonului care produce
circa 65 – 70% din oxigenul necesar planetei și, nu în ultimul rând,
tornadele devastatoare care se
produc pe toate continentele. 
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THE UK’S BRILLIANT PLAN TO REPURPOSE
ABANDONED COAL MINES*
Felicity Bradstock
A plan to convert Britain’s disused, flooded coal mines into geothermal power plants is now gaining
traction as permission is granted
for a testing phase. Abandoned and
flooded underground coal mines are
plentiful in the North of England,
Britain’s industrial revolution hub.
In South Tyneside, in the northeast of England, the Council has approved plans to “draw geothermal
energy from abandoned flooded
mines in the former Hebburn Colliery.” The mine was shut down in
1932 and has been disused since.
The pilot project will involve the
drilling of two wells to transport
water from the flooded mines, with
drilling and testing for viability expected to be completed by Q3 2021.
Dunelm Geotechnical and Environmental Ltd hope to extract the water via vertical boreholes at a depth
of 300-400 meters. A heat pump
will be used to extract heat from the
water, which will be compressed to
a higher temperature.
A powerplant on the mining site
will distribute the energy to heat
local buildings, such as residential
tower blocks. The plan is to use solar panels and a combined heat and
power unit to generate electricity to
power the system.
The leader of South Tyneside
Council, Tracey Dixon, stated, “The
Minewater scheme is expected to deliver a reduction of 319 tonnes of carbon emissions a year, which will make
a significant contribution to our ambition for carbon neutrality by 2030.”
In 2015, the U.K. government
vowed to end coal production completely within a decade. For a country that pioneered the world’s coal
production, and still generated
enough energy from coal in 2013
to power 3 million U.K. homes, this
marked a distinct shift in the government’s energy strategy.
The U.K.’s coal mining towns
were hit hard by the closures of

hundreds of mines from the 1980s
onwards, sending unemployment
in local communities soaring. New
renewable energy projects such as
this could rejuvenate towns, encouraging alternative energy developments and bringing much-needed
jobs back to the north of England.
The European Regional Development Fund has pledged £3.9 million
($5.4 million) for the ground-breaking renewable energy project, which

Hebburn Colliery goes to plan, it is
likely that several more conversion
projects will go ahead across the
U.K.
An added cost saver for the conversion projects is the U.K. abandonment policy, which requires mine
operators to have documentation
outlining the exact areas in which
they mined. The area and heat of
the abandoned mines can be more
easily determined from this existing

Abandoned Clipstone Colliery Headstocks, Mansfiled,
Nottinghamshire, England near Sherwood Forest.
Europe’s tallest coal mining headstocks (over 200 feet),
coal country Robin Hood country. (Source: Adobe Stock)

will be developed in partnership
with the Coal Authority and Durham
University.
This is just one of several mines
that have the potential to thrust
the U.K.’s geothermal energy production in action, as the country’s
industrial past has the potential to
fuel Britain’s renewable future.
Jeremy Crooks, head of innovation at the Coal Authority, believes that converting existing coal
mines into geothermal power generators is “an asset of strategic importance to the U.K.”
In 2020, the Coal Authority had
about 30 diﬀerent projects that
aimed to produce around 2.2 GWh
of geothermal energy from disused
mines every year. Assuming the

information to mitigate the risks of
developing a geothermal project using the mines.
A similar project won public
approval last year after researchers at the University of Strathclyde
won early-stage funding to develop abandoned mines in Scotland
through their project HotScot. The
group believes that the development of geothermal power from
mine water across Scotland could
deliver economic growth of around
£303 million ($424 million) and as
well as 9,800 jobs.
Should the pilot project be successful, this could lead the way for
the conversion of disused coal mines
around the world to geothermal energy plants to power our future. 

*) Preluare după https://bit.ly/2T18g8m
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NET ZERO IS TRANSFORMING CLEAN ENERGY
PROCUREMENT*
Sarah Golden
Corporate energy leaders
can drive decarbonization
in the power sector
Corporations have long been a
driving force in spurring solar and
wind installations. They’ve helped
drive new procurement models that
make clean energy accessible to
more types of buyers and signal to
the market that there is an appetite
for renewable electricity.
With corporations oriented towards net-zero goals, more organ-

izations are considering the emissions avoided as a result of clean
energy deals, rather than just counting the megawatts. According to the
Renewable Energy Buyers Alliance
(REBA), as the energy market has
matured, so has the energy buyer
mindset regarding the true impact
of renewable energy projects with
an intensified focus on optimizing
carbon reduction.
This shift in thinking is one of
the top procurement trends in REBA’s annual State of the Market
report and is evident in the rise in
net-zero commitments from com-

panies including Microsoft, Wells
Fargo, Netflix, PepsiCo, Bain and
Co., Amazon, IBM, Nestle, General
Motors and Google.
If the goal of purchasing renewable energy is to mitigate climate
change, then it is critical to understand the greenhouse gas emissions
benefits for individual projects.
Where a project is can make a big
diﬀerence. According to WattTime,
a tech nonprofit that provides tools
to better understand real-world

emissions,
corporate
procurement teams could achieve 34 percent more emissions cuts by siting
projects based on avoided emissions.
For example: procuring electricity from a renewable energy plant
being added to a portion of the grid
that is heavily dependent on coal,
displacing a high-emissions source
of power. According to WattTime, a
solar project in West Virginia would
avoid three times the emissions as
the same-sized project in California
— simply because of the makeup of
the grid.

Corporations are also evolving
procurement strategies to include
more complex technologies, such as
pairing projects with energy storage. Not only does adding batteries
bring value to projects by storing
power until the grid needs it, but
this approach also could add clean
energy to the grid during the times
it is dirtiest.
These deals are being supported
by the falling cost of this technology. Since 2010, energy storage has
seen an 88 percent reduction
in prices, making it a more
attractive option in clean
energy deals. In Q1, three
of the largest renewables
transactions included energy
storage, with the developers
citing decarbonization, resilience and enhanced value of
the projects as motivators.
Clean electricity
is net-zero 101
Of all the sources of potential emissions reductions,
decarbonizing
the
power
sector is among the most
straightforward.
That’s not to say it will
be easy. To run the power
sector on carbon-free energy, we’ll need to deploy
clean energy at record levels
every single year for the coming
decades. That will require navigating land use issues, supply chain
pinch points and labor considerations. It also will require a diversity of resources, updates to the
grid and the deployment of smart
technologies. But, at a high level
we know how to do it.
The International Energy Agency reflects the important role of the
power sector in its scenario planning
scenario, where electricity generation and distribution goes from the
highest emitter to a negative emitter between now and 2070.

*) Preluare după https://bit.ly/3vQeCFh
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The Biden Administration is approaching this through the Clean
Electricity Standard, a policy to
transition the power sector to 100
percent by 2035. If that approach
were adopted and the country continues to electrify buildings, industry

emissions associated with specific
parts of their operations.
They’re also concerning. Organizations, by and large, don’t know
how they will achieve their net-zero
goals. Many rely too heavily on oﬀsets or nascent carbon capture

So how should companies, communities and countries balance their
strategy of oﬀsets and reductions?
One way to think about it is
the sinking boat analogy: We’re
on a boat (Earth) with a giant hole
that is rapidly taking on water. If

and transportation, this would help
cut 70 to 80 percent of the United
States’ carbon emissions, according
to climate policy expert (and VERGE
Electrify keynote) Leah Stokes.

technologies. Many companies have
mid-century goals, and more than
half aren’t on track to meet them.
Climate activists have labeled many of these plans as corporate greenwashing, calling “net
zero” “not zero” and saying these
pledges are being used to disguise climate inaction.
Often, they have a point. Any
net-zero plan that is serious about
addressing climate change must include rapid decarbonization.

the boat takes on too much water
(emissions), it will sink (climate catastrophe). You have two tools: bail
water out of the boat or plug the
hole.
To make things more complicated, we haven’t yet invented a reliable bailing bucket. We’ve waited
so long to admit we’re sinking, plugging the hole alone isn’t enough to
keep us safe. But until we invent the
bailing bucket, our best chance is to
plug that hole. Fast. 

How to get to net zero: oﬀsets vs. reductions
At a high level, net-zero commitments are promising. They indicate organizations are considering
their climate impacts holistically,
instead of selectively shaving oﬀ
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Din energetica internationala
‚

THIRTY-FIFTH MEETING OF THE EUROPEAN
GAS REGULATORY FORUM 29-30 April 2021.
CONCLUSIONS
Access of renewable and
low-carbon gases to the
existing gas infrastructure
The Forum invites the Commission to come forward with proposals
to facilitate the uptake of renewable and low-carbon gases, including
a system of tradable Guarantees
of Origin, whilst ensuring an integrated, liquid and interoperable EU
internal gas market allowing for
decarbonisation
at
least cost. The Forum underlines the
importance of ensuring that renewable and low-carbon
gases have access
to wholesale markets,
transmission
and
distribution
networks,
storage
and other flexibility
sources.
To this extent,
the Forum underlines, taking into
account the size of
DSOs and oﬀering de
minimis rules where relevant, notably the importance of:
a) Inclusion of the DSO level
into the balancing zone of TSOs;
b) Enabling connection and
firm capacity at DSO level (by e.g.
introducing reverse flow from DSO
to TSO level).
The Forum debated whether
there is a need for the abolishment of
the regulated tariﬀ on intra- EU IPs
that could help to decarbonise the
gas market, while at the same time
increase gas-to- gas competition
and solve the issue of the so-called
tariﬀ pancaking. In order to ensure
the neutrality of TSO revenues the
missing revenues would need to be
allocated to the EU external borders, to domestic exit points as well
as distributed in an Inter-TSO compensation mechanism. The Forum
notes that an ITC mechanism needs

to be agreed upon before considering whether to abolish the internal
tariﬀs and stresses the challenges
to agree on such a mechanism. The
challenges and benefits need to be
closely assessed, as numerous participants stressed that the EU gas
market is functioning well with the
current set-up. Some participants
pointed out among others the potential of regional mergers in ad-

dressing the issue of pancaking and
the potential to avoid such problems
for the hydrogen network from the
start of regulation.
Integrated infrastructure
planning
The Forum supports more integrated infrastructure planning and
an alignment between the network
planning procedures at European
and national levels. The Forum notes
that scenarios used for network
planning need to be in line with the
European Union climate and energy
eﬃciency targets. Transparency and
stakeholder involvement, as well
as involvement of the distribution
system operators are widely supported. The cooperation between
ACER, the ENTSOs and stakeholders
should be strengthened. In this context, cross-sectoral cost allocation

mechanism, notably for network investments, which would foster sector integration, were proposed.
Regulatory framework for
dedicated hydrogen markets
and infrastructure
The Forum underlines the importance of hydrogen markets and
infrastructure, including storage,
distribution and import infrastructure, as means to ensure the
role of hydrogen within a more
integrated and flexible energy
system. It emphasises the importance of hydrogen in hardto-decarbonise sectors, as well
as the need to take the technological, economic and environmental challenges of hydrogen
into account.
The Forum invites the Commission:
● to design a fit-for-purpose regulatory framework for
hydrogen that lays the basis for
a competitive and eﬃcient pure
hydrogen market in Europe
with unhindered cross-border
trade, including the development of
building blocks to kick-start and develop traded markets;
 to design enabling market
rules for the deployment of pure
hydrogen by removing barriers for
eﬃcient hydrogen infrastructure
development, including barriers for
repurposing or retrofitting existing
methane infrastructure, and addressing the risk the potential natural monopoly character infrastructure may create for the entry of new
players and competitive market outcomes.
The main principles of an appropriate market design for hydrogen
should build on the existing successful EU market design for natural gas,
including a clear separation (unbundling) between regulated network
activities and market-based supply
and production (including Power-to-

*) Preluare după https://bit.ly/2TTWRYb
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Gas) activities, non-discriminatory
third party access, transparency,
customer protection, tariﬀ principles, network development based
on foreseeable demand – aiming at
avoiding stranded assets - and appropriate supervision and governance.
In this context, the Forum invites the Commission:
 to consider together with national regulatory authorities how to
fairly allocate costs of (newly built,
repurposed or retrofitted) hydrogen
infrastructure for all consumers;
 to propose an appropriate
market design that provides investor certainty and enables the development of the various pathways
of hydrogen production patterns
and infrastructure deployment may
take; a stepwise development may
need to be considered;
 to ensure the coherence of the
GO system necessary to optimise

trading opportunities and market
development.
Gas quality in the existing
gas network
The Forum invites CEN to finalise the process on the Wobbe Index
standardisation and to continue its
work in support of the use of renewable and low-carbon gases in
gas infrastructure and gas applications.
The Forum invites the Commission to integrate gas quality
and hydrogen quality considerations when re-examining the gas
market regulatory framework, taking into account the challenges on
end-consumer side. Considerations
should include topics arising from
the blending of hydrogen into the
existing gas network as an alternative approach where dedicated
hydrogen infrastructure is not yet
available and other means of hydro-

gen transportation are not environmentally sustainable or technically
or economically feasible.
Network Code
implementation
The Forum agrees that the implementation and enforcement of
existing Network Codes remains
a key priority to improve market
functioning. The Forum encourages
further engagement from all Member States, national regulatory authorities and market participants,
supported by ACER and the Commission, to ensure full and proper
implementation.
The Forum welcomes the ongoing work undertaken by ACER
at the request of the Madrid Forum
on allowed revenues including TSO
benchmarking and remuneration
with a forward- looking focus and
ensuring more transparency about
asset values. 

SPEECH BY COMMISSIONER KADRI SIMSON
AT THE RENOVATION SUMMIT 2021 SESSION
– ‘PEOPLE DRIVING THE ENERGY TRANSITION’*
Ladies and gentlemen,
good afternoon.
It’s great to be speaking with
you today.
And I’m very happy not to be the
first one to speak today! Because
listening to the experiences
of the tenants in Berlin is extremely important for what we
are discussing this afternoon.
We say that ‘home is where
the heart is’.
But when we speak about
the Green Deal, we talk about:
 A decarbonised economy,
 a climate neutral Europe
by 2050,
 and a reduction of 55%
of emissions by 2030.
These goals are incredibly
important for Europe. But we
need to realise that there are real
people behind these numbers. So
let me bring you through what sup-

iture on energy, and poor energy
eﬃciency.
But in the end, it results in one
of the most serious societal issues.
And it has detrimental long-term
eﬀects on individuals, the economy
and the planet.
Right now, 1 in
Kadri Simson, European
7 EU citizens live in
Commissioner for Energy
places where the
quality is not of a
high enough standard. That could mean
leaking rooves, damp
walls or rotting window frames or floors.
I’ll admit that I
am shocked by such
high figures in this
day and age.
The situation is
not good enough.
And we can’t waste
Energy poverty is very complex any time. We need to find the anissue. Many factors come into play, swers to two questions as soon as
including low income, high expend- possible:
porting people means in real terms
when it comes to renovation.
***
First, supporting people looks
like understanding the challenges they face. And that extends to
energy poverty.

*) Preluare după https://bit.ly/3xNO1K3
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 Why is this happening?
 And how can we fix it?

Right now, the EU legal framework is looking into the first of
those questions. One of the basic
principles of the Renovation Wave
is to protect the right of everyone
to have aﬀordable, liveable, accessible and healthy housing. We must
ensure that energy-performing and
sustainable buildings are the new
normal. And for example, the Energy
Performance of Buildings Directive
asks Member States to outline their
actions to combat it.
To dig deeper, the
Commission issued dedicated energy poverty
recommendations
last
autumn to help assess
national and regional energy poverty.
Low-income households may be forced to
live in cheaper buildings. But what they save
on lower rent or capital
costs, they risk sacrificing with their health and monthly energy bills in low-performing
housing, locking them deeper into
energy poverty. And, while they
are stuck, our digital and green
transitions cannot go ahead full
speed.
Europe needs to be an example of a successful transition that
supports the uptake of renovation
solutions by vulnerable populations.
This must happen taking full advantage of the Union funding programmes and citizen engagement.
The municipalities, civil society
and private sector entities are best
placed to use local renewable energy resources and to reduce energy
bills. This is why the Renovation
Wave strategy calls upon a neighbourhood approach to empower the
residents, to tackle energy poverty
collectively.
Together we can build back better and more sustainably, starting
with the buildings that are in the
worst condition.
***
Second,
supporting
people
means empowering them. I think
that knowledge is power. So, we
are upping the level of data and
awareness of energy consumption
to battle energy poverty.

10

That’s why today we are going
to hear about some inspiring cases
where we can see the transformative power of what it means to have
information on the energy profile of
buildings as well as the benefits of
renovation.
These cases are leading by example. But they are also the exception that proves the rule. So the
Commission is working to provide
legal certainty, one-stop shops and
multiple incentives to improve our
level of renovation data.

Energy Performance Certificates are a good example. They are
a map to help us locate the worst
performing buildings. So, I will be
looking into removing barriers and
setting clear targets and standards
for certificates and minimum energy
performance.
***
Another way we support people
is by paving the way for renovation.
We want to create the path of least
resistance to renovation our building stock. And that path is paved
with funding supports.
In the next few years we are
going to see funds from multiple
sources pouring into building renovation. But it’s not all about volume.
We need to make sure that these
funds:
 flow more freely,
 are used more eﬀectively,
 and contribute to a just transition.
To get there, we have made a
number of instruments available at
EU level:
 The Recovery and Resilience
Facility,
 the European Structural and
Investment Funds,
 and the European Fund for
Strategic Investment.

And we are seeing complementarity between these funds and similar mechanisms and investment
platforms at the national level.
All of this funding in forms of
grants, loans and guarantees need
to be deployed quickly and eﬀectively. That’s why there is specific
funding for project development assistance.
For instance, Cohesion policy
funds under REACT-EU and technical assistance under the ELENA facility are there to support regional
and local authorities in designing
and implementing their plans for
renovations.
***
Finally, we will support people
by recognising that one home is just
part of a broader community.
Energy communities can ensure
a local, fair and collective approach
to renovations.
We are seeing more and more
housing cooperatives since the
Clean Energy Package was released.
And that’s an excellent trend to see.
It’s our hope that our policies will
provide aﬀordable clean energy
through renewable energy production cooperatives and demand aggregation.
Overall, this push to working together will be key. At every scale.
This may mean agreeing among
inhabitants in a building.
Or it might mean creating a
decarbonisation plan for an entire
neighbourhood.
It could even mean securing
long-term investment into buildings
for a whole region.
The most important thing is that
we recognise that homes form part
of a broader community.
***
Ladies and gentlemen,
We have a long way to go. The
rate of renovation in Europe needs
to more than double, and the quality must improve.
There are people behind our
policies. So we will design them in
a way that doesn’t just improve our
numbers on a page, but transforms
the way of life for families across
the EU.
This is where I will end my remarks. And I wish you an excellent
discussion for the rest of the summit.
Thank you for listening. 
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SPRING 2021 ECONOMIC FORECAST*
The Spring 2021 Economic Forecast projects that the EU
economy will expand by 4.2% in
2021 and by 4.4% in 2022. The
euro area economy is forecast to
grow by 4.3% this year and 4.4%
next year. This represents a significant upgrade of the growth
outlook compared to the Winter
2021 Economic Forecast which the
Commission presented in February. Growth rates will continue to
vary across the EU, but all Member
States should see their economies
return to pre-crisis levels by the
end of 2022.
Economic growth resumes
as vaccination rates
increase and containment
measures ease
The coronavirus pandemic represents a shock of historic proportions
for Europe’s economies. The EU economy contracted by 6.1% and the euro
area economy by 6.6% in
2020. Although in general, businesses and consumers have adapted to
cope better with containment measures, some
sectors - such as tourism
and in-person services continue to suﬀer.
The rebound in Europe’s economy that
began
last
summer
stalled in the fourth
quarter of 2020 and
in the first quarter of
2021, as fresh public
health measures were
introduced to contain the rise in
the number of COVID-19 cases.
However, the EU and euro area
economies are expected to rebound
strongly as vaccination rates increase and restrictions are eased.
This growth will be driven by private
consumption, investment, and a rising demand for EU exports from a
strengthening global economy.
Public investment, as a proportion of GDP, is set to reach its highest level in more than a decade in
2022. This will be driven by the Recovery and Resilience Facility (RRF),

the key instrument at the heart of
NextGenerationEU.
Labour markets
improve slowly
Labour market conditions are
slowly improving after the initial impact of the pandemic. Employment
rose in the second half of 2020
and unemployment rates have decreased from their peaks in most
Member States.
Public support schemes, including those supported by the EU
through the SURE instrument, have
prevented unemployment rates from
rising dramatically. However, labour
markets will need time to fully recover as there is scope for working
hours to increase before companies
need to hire more workers.
The unemployment rate in the
EU is forecast at 7.6% in 2021 and
7% in 2022. In the euro area, the
unemployment rate is forecast at

8.4% in 2021 and 7.8% in 2022.
These rates remain higher than
pre-crisis levels.
Inflation
Inflation rose sharply early this
year, due to the rise in energy prices
and a number of temporary, technical factors, such as the annual adjustment to the weightings given to
goods and services in the consumption basket used to calculate inflation.
The reversal of a VAT cut and the introduction of a carbon tax in Germany also had a noticeable eﬀect.

Inflation will vary significantly
over the course of this year as the
assumed energy prices and changes
in the VAT rates generate noticeable fluctuations in the level of prices
compared to the same period last
year.
Inflation in the EU is now forecast at 1.9% in 2021 and 1.5% in
2022. For the euro area, inflation is
forecast at 1.7% in 2021 and 1.3%
in 2022 (updated on 12-05-2021 at
11:00).
Public debt to peak in 2021
Public support for households
and businesses has played a vital
role in mitigating the impact of the
pandemic on the economy, but has
resulted in Member States increasing their levels of debt.
The aggregate general government deficit is set to rise by about
half a percentage point to 7.5% of
GDP in the EU this year and by

about three quarters of a percentage point to 8% of GDP in the euro
area. All Member States, except
for Denmark and Luxembourg, are
forecast to run a deficit of more
than 3% of GDP in 2021.
By 2022, however, the aggregate budget deficit is forecast to
halve to just below 4% in both the
EU and the euro area. The number
of Member States running a deficit
of more than 3% of GDP is forecast
to fall significantly.
In the EU, the ratio of public
debt to GDP is forecast to peak at

*) Preluare după https://bit.ly/3vPLbTE
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94% this year before decreasing
slightly to 93% in 2022. The euro
area debt-to-GDP ratio is forecast
to follow the same trend, rising to
102% this year and then falling
slightly to 101% in 2022.
The risks to the outlook
remain high but are now
broadly balanced
The risks surrounding the outlook are high and will remain so as
long as the shadow of the COVID-19
pandemic hangs over the
economy.
Developments in the epidemiological situation and
the eﬃciency and eﬀectiveness of vaccination programmes could turn out better or worse than assumed
in the central scenario of this
forecast.
This forecast may underestimate the propensity of
households to spend or it may
underestimate
consumers’
desire to maintain high levels
of precautionary savings.
Another factor is the timing of policy support withdrawal, which if premature,
could jeopardise the recovery. On the other hand, a delayed
withdrawal could lead to the creation of market distortions and barriers to exit of unviable firms.
The impact of corporate distress
on the labour market and the financial sector could prove worse than
anticipated.
Stronger global growth, particularly in the US, could have a more
positive impact on the European
economy than expected. Stronger US growth, however, could push
up US sovereign bond yields, which
could cause disorderly adjustments
in financial markets that would hit
highly indebted emerging market
economies with high foreign currency debts particularly hard.
Members of the College said:
Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President for an Econ-

12

omy that Works for People said:
“While we are not yet out of the
woods, Europe’s economic prospects are looking a lot brighter. As
vaccination rates rise, restrictions
ease and people’s lives slowly return to normal, we have upgraded
forecasts for the EU and euro area
economies for this year and next.
The Recovery and Resilience Facility will help the recovery and will
be a real game changer in 2022,
when it will ramp up public invest-

ments to the highest level in over
a decade. Much hard work still lies
ahead, and many risks will hang
over us as long as the pandemic
does. Until we reach solid ground,
we will continue to do all it takes to
protect people and keep businesses
afloat.”
Paolo Gentiloni, Commissioner
for Economy said: “The shadow of
COVID-19 is beginning to lift from
Europe’s economy. After a weak
start to the year, we project strong
growth in both 2021 and 2022.
Unprecedented fiscal support has
been – and remains – essential in
helping Europe’s workers and companies to weather the storm. The
corresponding increase in deficits
and debt is set to peak this year
before beginning to decline. The
impact of NextGenerationEU will
begin to be felt this year and next,

but we have much hard work ahead
– in Brussels and national capitals
– to make the most of this historic
opportunity. And of course, maintaining the now strong pace of vaccinations in the EU will be crucial
– for the health of our citizens as
well as our economies. So let’s all
roll up our sleeves.”
Background
The Spring 2021 Economic
Forecast is based on a set of technical assumptions
concerning exchange
rates,
interest
rates
and commodity
prices, with a
cut-oﬀ date of
28 April 2021.
For all other incoming data, including assumptions about government
policies, this forecast takes into
consideration
information up
until and including 30 April. Unless policies are
credibly announced and specified in
adequate detail, the projections assume no policy changes.
Following the final adoption of
the RRF regulation and significant
progress on the preparation of the
recovery and resilience plans, the
Spring Forecast incorporates the
reform and investment measures
set out in draft RRPs for all Member States. However, at the time
of the cut-oﬀ date, details of some
plans were still under discussion
in a number of Member States. In
such cases, simplified working assumptions have been used for the
recording of RRF-related transactions, specifically regarding the time
profile of expenditure (assumed to
be linear over the RRF lifetime) and
its composition (assumed to be split
between public investment and capital transfers. 
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EUROPEAN GREEN DEAL: COMMISSION AIMS
FOR ZERO POLLUTION IN AIR, WATER AND SOIL*
Today, the European Commission adopted the EU Action Plan:
“Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil” – a key deliverable of
the European Green Deal and the
main topic of this year’s EU Green
Week. It sets out an integrated vision for 2050: a world where pollution is reduced to
levels that are no
longer harmful to human health and natural
ecosystems, as well as
the steps to get there.
The plan ties together
all relevant EU policies
to tackle and prevent
pollution, with a special emphasis on how
to use digital solutions
to tackle pollution. Reviews of relevant EU
legislation are foreseen
to identify remaining
gaps in EU legislation
and where better implementation is
necessary to meet these legal obligations.
Executive Vice-President for the
European Green Deal Frans Timmermans said: “The Green Deal
aims to build a healthy planet for
all. To provide a toxic-free environment for people and planet, we
have to act now. This plan will guide
our work to get there. New green
technologies already here can help
reduce pollution and oﬀer new business opportunities. Europe’s eﬀorts
to build back a cleaner, fairer, and
more sustainable economy must
likewise contribute to achieving the
zero pollution ambition.”
Commissioner for the Environment, Oceans and Fisheries
Virginijus Sinkevičius said: “Environmental pollution negatively
aﬀects our health, especially the
most vulnerable and socially deprived groups, and is also one of
the main drivers of biodiversity
loss. The case for the EU to lead
the global fight against pollution is
today stronger than ever. With the
Zero Pollution Action Plan, we will

create a healthy living environment
for Europeans, contribute to a resilient recovery and boost transition to a clean, circular and climate
neutral economy.”
To steer the EU towards the
2050 goal of a healthy planet for
healthy people, the Action Plan sets

key 2030 targets to reduce pollution
at source, in comparison to the current situation. Namely:
 improving air quality to reduce
the number of premature deaths
caused by air pollution by 55%;
 improving water quality by
reducing waste, plastic litter at sea
(by 50%) and microplastics released
into the environment (by 30%);
 improving soil quality by reducing nutrient losses and chemical
pesticides’ use by 50%; reducing
by 25% the EU ecosystems where
air pollution threatens biodiversity;
reducing the share of people chronically disturbed by transport noise
by 30%, and significantly reducing
waste generation and by 50% residual municipal waste.
The Plan outlines a number of
flagship initiatives and actions, including:
 aligning the air quality standards more closely to the latest recommendations of the World Health
Organisation,
 reviewing the standards for
the quality of water, including in EU
rivers and seas,

 reducing soil pollution and enhancing restoration,
 reviewing the majority of EU
waste laws to adapt them to the
clean and circular economy principles,
 fostering zero pollution from
production and consumption,
 presenting a Scoreboard of EU regions’ green
performance to promote
zero pollution across regions,
 reduce health inequalities caused by the
disproportionate share of
harmful health impacts
now borne by the most
vulnerable,
 reducing the EU’s
external pollution footprint by restricting the
export of products and
wastes that have harmful, toxic impacts in third
countries,
 launching Living Labs for
green digital solutions and smart
zero pollution,
 consolidating the EU’s Knowledge Centres for Zero Pollution and
bringing stakeholders together in
the Zero Pollution Stakeholder Platform,
 stronger enforcement of zero
pollution together with environmental and other authorities.
Jointly with the Chemicals Strategy for Sustainability adopted last
year, the action plan translates the
EU’s zero pollution ambition for a
toxic-free environment into action.
It goes hand in hand with the EU’s
goals for climate neutrality, health,
biodiversity and resource eﬃciency
and builds on initiatives in the field
of energy, industry, mobility, food,
circular economy, and agriculture.
This year’s EU Green Week, the
biggest annual event on environment
policy, on 1 - 4 June will allow citizens
across the EU to discuss zero pollution from its many angles at the main
Brussels conference, online and in
more than 600 partner events.

*) Preluare după https://bit.ly/3d6lK9U
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Background
Pollution is the largest environmental cause of multiple mental and physical diseases, and
of premature deaths, especially
among children, people with certain medical conditions and the
elderly. People who live in more
deprived areas often live close to
contaminated sites, or in areas
where there is a very high flow of
traﬃc. A toxic-free environment
is also crucial to protect our biodiversity and ecosystems, as pol-

lution is one of the main reasons
for the loss of biodiversity. It reduces the ability of ecosystems to
provide services such as carbon
sequestration and air and water
decontamination.
According to a recent EEA report on Health and Environment,
in the EU, every year over 400 000
premature deaths (including from
cancers) are attributed to ambient
air pollution, and 48 000 cases of
ischaemic heart disease as well as
6.5 million cases of chronic sleep

disturbance to noise, next to other
diseases attributable to both.
The EU has already set many
targets linked to pollution. Existing
legislation on air, water, marine,
and noise sets out objectives for
environmental quality, and many
laws address the sources of pollution. In addition, the Commission
has announced some overarching
targets for reducing nutrient losses
and pesticides in the Farm to Fork
and Biodiversity strategies to help
achieve our biodiversity goals. 

NORDLINK – GERMANIA ȘI NORVEGIA
AU INAUGURAT UN CABLU SUBMARIN
PENTRU A TRANSPORTA ELECTRICITATE VERDE*
Germania și Norvegia au inaugurat joi 27 Mai 2021 un nou cablu
submarin care le conectează rețelele energetice, în ideea de a consolida alimentarea cu energie verde a
celor două țări și a organiza tranziția energetică la scară europeană,
transmite AFP.
Marea Nordului separă orașul
german Wilster, aproape de gura de
vărsare a Elbei, de
orașul Tonstad, din
sudul
Norvegiei.
Între cele două localități a fost amplasat
NordLink,
unul dintre cele mai
lungi cabluri submarine din lume,
care promite o energie mai puțin poluantă pentru prima
putere economică
europeană, angajată într-o cursă
pentru reducerea
emisiilor de CO2.
Intrarea
în
funcțiune a acestei linii cu o lungime de 623 de
kilometri, dintre care 516 pe fundul
mării, a fost salutată drept „un progres important spre aprovizionarea cu energie durabilă“, a declarat
cancelarul german. „Grație acestei
legături, de acum înainte putem

elor centrale nucleare din această
țară în 2022 și renunțării la cărbune, până în 2038.
Botezat „cablu verde“, NordLink va fi piatra de temelie care
permite schimbul de energie eoliană sau fotovoltaică produsă
în Germania pentru energie hidroelectrică produsă în Norvegia. Această procedură permite
compensarea situațiilor în care există fluctuații ale
ofertei de energie
regenerabilă, care
depinde de vânt,
soare sau hidro,
fără a recurge la
energie din combustibili fosili sau
energie nucleară.
Caracterul fluctuant al producției
de
energie
din
surse regenerabile
este una dintre
principalele
difiPrimul ministru al Norvegiei,
cultăți
cu
care
se
Erna Solberg, luând cuvântul
confruntă operala ceremonia de inaugurare
torii de rețea.
a NordLink
În paralel, NordÎnsă chiar și așa, Germania este Link funcționează și ca supapă penîncă departe de a-și atinge obiec- tru surplusul de energie eoliană al
tivul de a ajunge la neutralitate cli- Germaniei.
„Pe fondul creșterii producției de
matică în 2045. Economia germană,
mare consumatoare de energie, va energie eoliană și fotovoltaică, vor
trebui să facă față închiderii ultim- exista momente în care Germania

să utilizăm mai bine infrastructura
noastră electrică“, a subliniat la rândul său premierul norvegian Erna
Solberg.
În 2020, energiile regenerabile
au reprezentat, pentru prima dată,
jumătate din producția de electricitate a Germaniei, comparativ cu
25% în urmă cu zece ani, subliniază
Institutul de cercetare Fraunhofer.

*) Preluare din https://bit.ly/3j0jIMi
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va înregistra un excedent de energie
regenerabilă, iar grație acestui cablu o vom putea trimite în Norvegia,
unde va fi stocată“, a explicat Thorsten Lenck, de la centrul de reflexie
Agora Energiewende, care studiază
tranziția energetică a Germaniei.
Deja câteva sute de centrale
eoliene din Germania trebuie oprite
în mod frecvent, atunci când oferta
de electricitate verde este mai mare
decât cererea.

„Energia hidroelectrică norvegiană și energia eoliană germană
se completează în mod optim în
acest sistem“, explică Mathias Fischer, purtător de cuvânt la Tennet,
unui dintre cei patru gestionari de
rețele de transport de electricitate
din Germania și de asemenea operatorul cablului NordLink.
Capacitatea noului cablu submarin poate ajunge la 1400 de Megawați, comparabilă cu producția unei

centrale nucleare, și suficient pentru a
alimenta 3,6 milioane de gospodării.
Uniunea Europeană a făcut din
interconectarea sistemelor electrice
unul dintre pilonii strategiei sale
spre o energie verde. Numeroase
proiecte transfrontaliere există deja,
cum este cablul submarin care face
legătura între Norvegia și Olanda,
cel între Olanda și Marea Britanie,
sau cel între Danemarca și Olanda.
Altele sunt în stadiu de proiect. 

Stația electrică NordLink din Wilster (Schleswig-Holstein, Germania): vedere exterioară (stânga),
respectiv vedere din interiorul sălii de curent continuu
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STUDIUL CME „WORLD ENERGY SCENARIOS“.
SINTEZA RAPORTULUI
Ing. Alexandru Pătruți, consilier CNR – CME
În anul 2016, Consiliul Mondial
al Energiei (CME) a introdus scenariile pe termen lung, care se concentrează pe orizontul de timp 2060 și
prezintă trei căi alternative în Marea
Tranziție: Modern Jazz, Simfonie neterminată și Hard Rock (Figura 1).
Trei ani mai târziu, în 2019,
CME și-a reîmprospătat previziunile energetice globale și narațiunile
scenariilor globale,
concentrându-se pe
un orizont temporal
2040 pentru a explora rolul inovației
în tranziția energetică.
Ca răspuns la
COVID-19, CME a
dezvoltat un set de
scenarii
post-criză
pe termen mediu
până în 2025: Pause,
Rewind, Re-Record și Fast-Forward.
În timp ce scenariile pe termen lung
oferă un context mai larg, scenariile
post-criză servesc ca un instrument
flexibil pentru pregătirea unui viitor

mit să evaluam cum putem ieși din
această criză ca o societate mai rezistentă și să progresăm în tranziția
energetică de succes. În prezent,
cuantificarea scenariilor COVID-19
poate fi doar ilustrativă (Figura 2).
Cu toate acestea, se presupune
că, pentru fiecare dintre cele două
scenarii de „încredere ridicată“, PIB-

Fig. 1. Scenariile CME

ul global scade cu 5% în 2020, cu o
revenire în 2021 și apoi o creștere
anuală la rate istorice până în 2024.
O astfel de recuperare ar spori cererea de energie electrică, sursele cu

Fig. 2. Set de scenarii post-criză

imprevizibil și modelarea agendei
post-criză. Aceste scenarii ne per-
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conținut scăzut de carbon depășind
producția pe bază de cărbune, iar

cererea mondială de petrol va atinge nivelurile din 2019 până în 2022.
Scenariul PAUSE
• Creșterea lentă a prețurilor petrolului oferă șanse creșterii
competitivității energiilor din surse
regenerabile dar numai după o recuperare îndelungată. Cu economii
puternic afectate, comunitatea internațională se concentrează
mai mult pe stabilitate, nu pe transformare și multe țări încearcă să reînființeze
rețeaua internațională de alimentare cu
energie.
• Datoriile și incertitudinea
îngreunează
înființarea
proiectelor noi, încetinind
semnificativ tranziția către o nouă economie
energetică. Majoritatea guvernelor
răspund crizei climatice viitoare cu
politici care accentuează mai degrabă stabilitatea decât schimbarea.
Deși nimeni nu este dispus să renunțe la Acordul de la Paris, există o
acceptare generală că
progresul va fi mai lent
decât se aștepta.
Scenariul
FAST – FORWARD
• Criza COVID-19
a obligat transformarea
și inovația colaborativă
să intre într-un avans
rapid. O reorganizare a lumii începe să se
facă vizibilă, China fiind
creștere.
• Parteneriatele eficiente creează mai degrabă redundanța și
reziliența
tehnologiei,
decât lanțuri de aprovizionare eficiente, concepute pentru cel mai mic
cost. Față de aceste prețuri, energia
din surse regenerabile devine mai
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competitivă, în special atunci când
infrastructurile regenerabile pot fi
construite pe bază de colaborare.
• Colaborarea între producătorii
de petrol pentru a controla aprovizionarea permite creșterea prețurilor
la petrol.
Pentru fiecare dintre cele două
scenarii de „încredere scăzută“
(REWIND și RE-RECORDER) se presupune că PIB-ul global va scădea cu
8% în 2020 cu o creștere anuală istorică în 2024. Cu o așa recuperare, generarea de energie eoliană și solară
va crește cu 9% în 2020. În scenariul
Rewind, securitatea energetică rămâne o piatră de temelie a politicii.
Există abordări diverse pentru
schimbările climatice de la dezinteres la un sprijin larg, dar progresul general rămâne inadecvat.
Scenariul Re-record implică grade
foarte diferite de succes (și eșec)
în abordarea pandemiei și o defal-

care a cooperării globale. În multe
țări puterea de a acționa este din ce
în ce mai concentrată pe sub-regiuni și pe comunitatea locală. Există
tulburări sociale în unele zone, dar
și omniprezent, creșterea de soluții
constructive locale.
Scenariul RE-RECORDER
• Perioada până în 2023 este îngrijorătoare. Experimentele diverse
tind să creeze o tranziție centrată
pe om. Recuperarea înceată în urma
pandemiei este urmată de tulburări
sociale. Sub influența în trei direcții a lucrătorilor cu salariu mic, activiștii de mediu locali împreună cu
mișcarea de responsabilizare a organizațiilor oferă motivație pentru
transformarea infrastructurii energetice.
• Investițiile financiare încep să
migreze de la combustibili fosili la
mixuri de combustibili fosili și sur-

se regenerabile pe diverse căi spre
economii circulare și sisteme de
energie hibride. Aceste experimente locale, activate de tehnologie,
încep să re-înregistreze vechea infrastructură a energiei locale, împreună cu crearea unor noi opțiuni
regenerative locale concentrate pe
surse regenerabile, pe stocare.
Scenariul REWIND
• Are loc o decuplarea globală care se extinde si către tranziția
energetică Pe măsură ce cererea revine în țările bogate, o întârziere a
creșterii capacității duce la o creștere accentuată a prețurilor petrolului.
• Unele tări bogate continuă să
își dezvolte capacitățile de energie
din surse regenerabile dar țările sărace sunt lăsate la dispoziția propriilor resurse, unele dintre ele bazându-se mai mult pe resursele interne, cum ar fi cărbunele. 

STUDIUL CME „WORLD ENERGY TRILEMMA
INDEX“. SINTEZA RAPORTULUI
Prof. dr. ing., dr. ec. Ionuț Purica, consilier al CNR – CME
În 2020 s-au implinit 10 ani
de la lansarea „World Energy
TRILEMMA Index“.

Elemente de bază:
Țările pot și trebuie să învețe
una de la cealaltă, văzând ce politici
funcționează și de ce unele politici

pot să aibă success în anumite contexte și nu în altele.
Index-ul Trilema Energiei poate
să ajute țările și participanții în domeniul energiei printr-un dialog continuu care să determine ce domenii
din politicile energetice au nevoie de

îmbunătățiri pe baza exemplelor din
alte țări legate de opțiunile cele mai
potrivite. (Figura 1).
A fost dezvoltată o metodologie specifică de analiză și determinare a valorii index-ului
pentru diverse țări precum și o

Fig. 1. Viziunea Trilemei Energiei
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analiză a tendințelor de evoluție
a acestor țări.
1. Structura Index-ului

3. Elemente de metodologie
si perspective de viitor
Metodologia Trilema urmează
o filozofie „Kaizen“ de îmbunătățire

Fig. 2. Componența indexului Trilema Energiei

2. Spectrul diverselor
traiectorii de evoluție

continuă pentru a menține și a construi relevanța acesteia. Acest lucru

Fig. 3. Spectrul diverselor traiectorii de evoluție

poate fi deja văzut în acest an, în
care evoluția a evidențiat mai multe
domenii în care trebuie să construim valori mai bune și să creăm noi
subindicatori pentru a
înțelege impactul tranziției energetice asupra
performanței
politicii
energetice.
Suntem
deosebit
de dornici de a dezvolta analiza longitudinală. Datele de bază ale
seriilor temporale oferă
o bază solidă pentru a
explora ome a sub-indicatorilor care merg
mai departe. Folosind
această abordare, vom
construi Trilema Traiectorii pentru a explora
performanța
viitoarei
posibile Trilema, cu intenția de a combina aceste scenarii
energetice mondiale pentru a crea
un cadru de optiuni de
politică si investigarea
diferitelor variante de
politică în cadrul unor
contracte de viitor alternative posibile. Se
remarcă și introducerea
unor date de context
pentru fiecare țară.
Scopul nostru este
de a putea prezenta
studii pilot finalizate
ale trilemelor la nivel
de oraș și traiectoriile Trilemei la cel de-al
25-lea Congres Mondial al Energiei de la
Sankt Petersburg din
2022, cu progrese intermediare prezentate
săptămânii mondiale a
energiei.

Fig. 4. Tendințe ale valorilor index-ului Trilema Energiei față de referința din anul 2000
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4. România
este pe locul
25 în valoarea
indexului
având o foarte
bună poziție
de securitate
energetică
Suntem în poziții mai joase legate de
echitatea energetică și
avem o tendință crescătoare privind protecția
mediului,
coeficientul
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de emisii de GHG în energie a scăzut
constant prin introducerea tehnologiilor regenerabile iar perspectiva a
încă două unități nucleare la Cernavodă are un impact deosebit privind
îndeplinirea neutralității de emisii în
2050 conform politicii UE.

Dezvoltarea viitoare în energie
se face în contextul post COVID și
va trebui corelată cu dezvoltarea
generală a economiei.
În contextul internațional al
unei dinamici intense a tranziției
sistemelor de energie indexul Tri-

lema Energiei aduce un element
de referință care permite o mai
bună înțelegere și măsurare a calității și nivelului de sustenabilitate a schimbării de paradigmă care
are loc în această perioadă în întreaga lume. 

Fig. 5. Structura index-ului Trilemei Energiei 2000 și ponderarea indicatorilor
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Fig. 6. Poziția României în indexul Trilema Energiei 2020
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INSTRUMENTELE CONSILIULUI MONDIAL
AL ENERGIEI (CME) PENTRU EVALUAREA
TRANZIȚIEI ÎN ENERGIE – ROLUL
CERCETĂRII- INOVĂRII ÎN TRANZIȚIA
ENERGETICĂ
Călin Vilt, consilier al CNR – CME
La Congresul Mondial al Energi- re. Datorită acestor evoluții deose- stocare (Figura 2, pag. 22) care să
ei de la Abu-Dhabi din septembrie bit de rapide Strategia de Inovare a sprijine continuarea dezvoltării sur2019 consultanții care au elabo- CME a suferit două revizii successi- selor regenerabile – RES (fiind elarat studiul „World Energy Scenari- ve, în mai puțin de 18 luni (o premi- borat și un studiu dedicat acestei
os 2019 – Exploring Innovation eră) cu sublinierea incertitudinilor, teme). Cheia tuturor problemelor
Pathways to 2040 “(Accenture Stra- riscurilor și impactului acestor teh- legate de tranziție a fost sintetizată
tegy & Paul Scherrer Institute) au nologii inovative.
în transformarea DIGITALĂ sub toaÎn perioada pandemiei de CO- te formele și în toate domeniile cu
stabilit acțiunile principale de parcurs în etapa următoare cu cele 3 VID-19, CME a efectuat mai multe maximă prioritate.
scenarii de tranziție (cunoscute sub consultări cu țările membre (Figura
CME a pus la dispoziție tuturor
sintagmele de Modern Jazz, Unfi- 1) identificând mai multe priorități țărilor membre un set de 5 instrunished Symphony și Hard Rock), („Role of transmission companies mente cu titlul „Innovation Insights
cererea de energie primară va creș- în the energy transition Innovation Brief“, în perioada 2018 – 2020, care
te conform modelărilor în vigoare, se
vor accelera procesele de extindere
a electrificărilor, vă
continua revoluția
electromobilității
(care a devansat
cele mai optimiste
scenarii), obiectivele de eficiență
energetică rămân
subiecte critice, noile oportunități devin mult mai substanțiale, INOVAREA și INVESTIȚIILE continuă să fie
o mare prioritate,
captarea și UTILIZAREA Carbonului
Fig. 1. Rezumatul implicării experților țărilor membre de către CME
prin noile tehnologii se dezvoltă susținut la ținta din Insights Brief/2020“ în colabora- să guverneze procesele de tranziție
2040 și cel mai important este că re cu PwC și „FIVE steps to Energy în ENERGIE (Figura 2) cu: „World
TOATE OBIECTIVELE Acordului COP Storage Innovation Insights 2020“ Energy Issue Monitor, Energy Trile21/2015 de la Paris rămân în vigoa- în colaborare cu California Indepen- ma Index, World Energy Scenarios,
dent System Operator – CAISO). Dynamic Resilience Framework și
re și se intensifică aplicarea lor.
Acordul G20 de la Osaka din iu- În acest sens marea tranziție vă Innovation Insights“. Principiile care
nie 2019, privind INOVAREA și folo- fi parcursă prioritar cu tehnologia stau la baza acestor instrumente se
sirea hidrogenului (conform studiu- hidrogenului, ca cel mai important bazează pe DIALOG, DIVERSITATE,
lui IEA Paris) au adus câteva nuanțe accelerator al procesului de scăde- COOPERARE, gândire avansată și
noi la trenduri și oportunități pentru re a emisiilor de carbon. Folosirea mai ales experimente. Transformadiseminarea informațiilor privind conceptului Blockchain este un alt rea energiei poate fi permisă, dar
noile tehnologii de H2 și la o mai punct cheie al tranziției. Cel mai nu poate fi prezisă cu exactitate. De
mare implicare a tuturor parteneri- important obiectiv rezultat a fost asemenea Tranziția Energetică este
lor în procesele de cercetare-inova- cel legat de TOATE tehnologiile de un proces complex, neliniar, care
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are nevoie de mai multe instrumen- Au fost analizate două zone de acți- privind Strategia Națională de Certe flexibile scalabile și adaptabile. uni în Olanda și California unde au cetare-Inovare și Specializare InteSistemele energetice sunt caracte- fost începute asemenea programe ligentă SNCISI 2021 – 2027. Pentru
rizate prin diversitate, având nevoie care au putut să ofere niste cifre cla- domeniul energie, specialiștii care
de noi perspective și generarea de re ale proceselor și unde a rezultat au participat la aceste consultări au
idei inovatoare. Nu toate „rețetele necesitatea standardizării și optimi- propus mai multe domenii, din care
au fost selecționate primele patru:
sunt universale“ și este nevoie de zării proceselor.
Utilizarea Platformelor de Ino- Digitalizare în energie (140 voturi),
cercetări aplicative care să le confirme aplicabilitatea în funcție de spe- vare va avea rolul să asigure o de- Tehnologii de Stocare a Energiei
carbonare masivă în următorii 30 de (273 voturi), Tehnologii moderne de
cificitatea din fiecare țară.
Proiectul instrumentului „Inno- ani cu o tranziție pașnică de la com- generare a energiei cu emisii scăzuvation Insights Brief“ a fost or- bustibilii fosili la energia din surse te (396 de voturi) și Electromobiliate electrică (cu 226 de
ganizat în două divoturi) cât și unele comensiuni de sinteze
nexe cu alte domenii
(disponibile online) și
economice cum sunt
de forumuri de disCyber Security, Gesticuții care să identifice
onarea durabilă a resinergiile și oportunisurselor, gestionarea
tățile de parteneriate.
inteligentă a deșeuriÎn acest registru, pe
lor, tehnologii de mosite-ul CME au început
nitorizare și depoluare
să fie afișate sinteze
a mediului.
de tip „Transition RaEvaluările au avut
dar“. Ele abordează
în vedere mai multe
atât situația la nivel
criterii: capacitățile de
global, regional, dar
cercetare, prezența și
și pe cele mai imporimplicarea mediului de
tante și reprezentatiafaceri în cercetare,
ve țări. În acest sens
contribuții la competipoluarea gravă din UE
tivitatea economică și
a impus adoptarea
bunăstare la orizontul
unor măsuri speciale
2030, efecte de antrecu ținte foarte ambinare pentru alte doțioase cum sunt cele
menii economice și alcuprinse în „Green
tele. Analizele au fost
Deal“. Reuniunea COP
efectuate pe 42 de do21 din Scoția din NoFig. 1. Setul de instrumente „Innovation Insights Brief“
menii economice, cu
iembrie 2021 va fi un
test important. Sunt importante de- regenerabile cu o viteză graduală 2815 respondenți din care 86% din
ciziile la nivele politice dar și reacția care să nu producă șocuri econo- mediul universitar (48,3%) și cercepublicului consumator care „suportă“ mice și să asigure o optimizare a tare (37,7%), iar mediul de afaceri
aceste măsuri legate de tranziția jus- folosirii capacităților de finanțare. a participat cu îngrijorătoarea pontă. Discuțiile dintre părți sunt deose- Inovarea are rolul să folosească cele dere de numai 6,3 % care constibit de aprinse și ele sunt amplificate mai bune soluții de captare, utiliza- tuie un semnal de alarma deosebit
re și stocare a carbonului (CCUS) cu de grav.
de fondul general al pandemiei.
Pentru capitolul Energie situația
CME a analizat cu atenție schim- beneficiile maxime asupra mediului,
barea tehnologiilor, în special zona de economiei și societății. Inovarea ca- este sub medie, au participat nudezfectări de tehnologii poluante și a pătă o nouă importanță în etapa ur- mai 28 de specialiști la elaborarea
făcut un inventar al marilor proiec- mătoare fiind nevoie de o relansare fișelor de lucru din care 26 din mete din Marea Nordului (cu cele peste atât a activităților de cercetare-ino- diul universitar (93%), 1 specialist
600 de platforme marine care vor fi vare, cât și a celor legate de educa- de la ONG (CNR – CME) și numai
dezafectate în următorii 30 de ani cu ție cu adaptarea la noile cerințe.
1 specialist din mediul de afaceri
costuri de cca 65 miliarde USD), redar și aici din sectorul privat, nu
giunea Asia-Pacific (cu cca 2600 platdin cele unde statul este acționar
Cercetarea-Inovarea
forme, 35000 de puțuri și cca 55000
majoritar ceea ce constituie un alt
în tranziția energetică
km de conducte cu cca 7,5 milioane
semnal de alarmă deosebit de grav
în Romania în context
de tone de oțel, cu costuri de cca 102
prentru activitatea ministerelor cu
European
miliarde USD), Golful Mexic (cu cca
Din aceste perspective, în Ro- atribuții în domeniul energiei. La
3000 de platforme cu un cost de cca mânia, în perioada august – de- evaluare au participat cca 400 de
40 miliarde USD). CME a făcut esti- cembrie 2020, s-au desfășurat, sub specialist din cei circa 6000 care
mări ale costurilor fixe ale schimbării coordonarea UEFISCDI din cadrul activează în energie (cca 4800 în
tehnologiilor pe toate componentele. Ministerului Cercetării, consultările societăți comerciale și circa 1100
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din mediul academic și cercetare
atât de stat cât și private). Subliniez că responsabilitățile privind
activitățile de cercetare inovare în
Energie se împart între Ministerul
Cercetării și Digitalizării, Energiei
și Secretariatul General al Guvernului, adică nu există o concepție
și o acțiune unitară asupra acestor
subiecte.
Concluziile sunt deosebit de
îngrijorătoare și necesită măsuri
corective speciale, începând de la
creșterea bugetelor de cercetare,
modificări organizatorice și alocarea
unor resurse umane cu foarte înaltă
calificare, pentru a se reface potențialul acestui domeniu de cercetare
inovare ca o prioritate națională.

Un capitol aparte al cercetării-inovării în toate forurile internaționale este dedicat hidrogenului,
unde din 2020 s-au alocat resurse
finaciare considerabile pentru a se
pune la punct toate noile tehnologii, să se ieftinească echipamentele
și să se accelereze proiectele pilot.
Umanizarea energiei și instituirea
dialogului dintre utilități și consumatori vor deveni o realitate prin
transformarea digitală în foarte
scurt timp. Cei trei piloni ai acestui obiectiv stabiliți în Studiul CME
privind H2 sunt, strategiile de dezvoltare a proiectelor cu Hidrogen
la scară industrială, monitorizarea
proceselor, analizele de valori regionale și globale. În mod special

acest subiect necesită o abordare
specială fiind un lanț de industrii
total diferite, care vor funcționa în
totală corelare și coordonare economică la nivel central macroeconomic. Aici inovarea va avea un rol
cheie așa cum se vede din tabelul
„Experts’ engagement opportunities 2021 summary“.
Chiar daca nu s-a menționat în
clar și explicit, trebuie să subliniem
că aceste schimbări fundamentale
de abordări internaționale, au nevoie de o reconsiderare a tuturor
proceselor de educație și de formare a specialiștilor și de însușire
a volumelor mari de standarde care
guvernează activitățile de Inginerie,
Cercetare-Inovare din România. 

DEPUTY PRIME MINISTER NOVAK AND SECRETARY
GENERAL WILKINSON DISCUSS REPARATIONS
FOR WORLD ENERGY CONGRESS IN ST PETERSBURG,
24-27 OCTOBER 2022*
On Tuesday the Deputy Prime
Minister of Russia, Alexander Novak, held talks via videoconference
with Secretary General and CEO of
the World Energy Council, Dr Angela
Wilkinson.
The talks focused on the organisation of the 25th World Energy
Congress, scheduled to take place
in St Petersburg on 24-27
October 2022. Held once every three years, the Congress is
one of the most significant moments and important events in
the global energy calendar.
Dr Angela Wilkinson, Secretary General and CEO of the
World Energy Council said:
“Under the theme of Energy for
Humanity, the St Petersburg 25th
World Energy Congress will showcase ground-breaking advances in
energy for people and planet, and
provide a unique space for informed
leadership dialogue and new collaborative action. As we approach our
centenary in 2023, our focus is on
the next 100 years and the role of
people, alongside technology and
investment, in turning bold ambi-

tions into better energy realities.”
Alexander Novak, Deputy
Prime Minister of Russian Federation and Chair of the Organising Committee of the World
Energy Congress, commented:
“Russia, along with a number of

an equal or higher number of participants compared with the previous
congresses.
“We support the World Energy
Council in further progressing its
humanising energy imperative. The
Congress in St Petersburg will be

other countries, stood at the origins
of the World Energy Council and
even today invariably continues to
attach great importance to cooperation with this respected organisation. We have received the right to
hold the congress following a vote
involving over 90 member countries
and we have set an ambitious task:
to organise the largest congress in
history that will also bring together
several heads of state. We expect

the most prestigious energy event
of the decade and we look forward
to welcoming industry leaders from
all corners of the world.”
The 25th World Energy Congress will convene more than 200
of the world’s most influential energy leaders centre stage, including
Heads of State and ministers, together with over 7,000 international energy stakeholders across the
four-day event. 

*) Preluare din https://bit.ly/3gRav6g
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EARTH DAY 2021 AND THE ENERGY TRANSITION
– REFLECTIONS AND NEW DIRECTIONS*
Dr Angela Wilkinson, Secretary General and CEO, World Energy Council
On the first Earth Day 1970, I
was one in 3.7 billion on the planet. As a seven-year-old girl, I was
totally unaware of global climate
change, but constantly reminded
of the threat of nuclear war. The
previous year had made a lasting
impression on me – the first televised pictures of the Earth from
the Moon were beamed across the
world. Without yet realising it, I was
part of a new era of global-minded,
environmental consciousness peo-

My hope for Earth Day 2021 is
that it marks a pivotal year in ”humanising energy”. There is an urgent need to involve more people
in energy transitions along multiple
pathways. Modern energy is the ultimate connector of people and geographies across the world and the
bridge between hopes and fears for
the future.
The ”average” global person
(whoever you are!) uses 23,000
kWh equivalent of energy a year.

It easy to set goals and targets
– the hard work remains ahead of
us in translating net zero goals into
reality. For that we need action by
road builders not more road mappers. We can build forward together
by engaging the increasing diversity
in energy and progressing multiple
transition pathways to avoid the risk
that locally clean, net zero energy
solutions might unintentionally lead
to globally dirty and socially unfair
outcomes.
The growing excitement about the
accelerating
pace
of technology innovation – digital, renewable, clean hydrogen, electric cars,
etc. – alone is not
enough. For global
change, the “push”
of new technologies
needs to be met with
the “pull” of connected and increasingly
diverse energy soci(Sursa imaginii: AdobeStock) eties.
Bottom-up actiTo put this average ‘use’ in context vation is socially messy and eﬀecof physical work, it’s the amount tive multistakeholder engagement is
one person could generate by ped- a technically complex, coordination
dling a bicycle 8-hours a day, 180 challenge. It can’t be achieved by
days a year for about 160 years! presenting reports and telling peoMeanwhile billions of people world- ple what to do. More people want to
wide still lack access to suﬃcient be involved in making change hapmodern energy for basic needs, pen and this, in turn, enables them
cooking and livelihoods. The global to better understand the situation
pandemic has highlighted the great and what is at stake and to learn
unevenness in energy access with- about their challenges and choices
in and between countries: 18,000 – as energy users and prosumers,
health clinics in Ethiopia have no as citizens, customers and commuelectricity and households in some nitarians.
OECD countries are having to reAs the world’s oldest permanent
duce their costs and make choices energy community organisation and
between energy for heating, eat- a UK registered charity, our worlding, and hygiene. The covid pan- wide World Energy Council memberdemic has created a new context ship base has evolved with the inof aﬀordability and social justice, creasing diversity in energy systems
which will shape energy choices across the world for nearly a centuand behaviours in all regions of the ry. Our enduring mission is to build
better energy systems together.
world.

Earth Day 2021

ple. Fifty years later, and after a
doubling of global population, Earth
Day 2021 will highlight the net zero
carbon goals being committed to by
an increasing number of countries,
companies, cities and communities in the run up to the COP-26
meeting in Glasgow. As a scientist
working on climate change impact
assessments in the late 1980s, it
seems like a diﬀerent world, with so
many positive references to climate
change science.
Some people will highlight the
brief glimpses of a sustainable energy future of the COVID-19 pandemic – clear skies, quiet and uncongested city streets of a challenging year of lockdown. In my opinion,
however, not using energy in order
to save the climate is the equivalent
of saving oxygen by not breathing –
it’s not a sustainable solution.
*) Preluare din https://bit.ly/3wS449F
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In an increasingly crowded, energy and non-energy sectors and
fragmentated and polarised land- the broadening geopolitics of clean
scape of energy leadership advoca- energy.
cy, it is getting harder to be heard
According to our World Energy
and more challenging as ever to re- Issues Monitor 2021, energy demain a trusted, impartial, impactful velopments are being shaped by
and inspirational energy player and the new context of economic unbrand. Our grass-roots members certain and will be increasingly dereflect the astonishing diversity mand-driven. Aﬀordability, energy
in energy across the world. And I justice and societal acceptability
mean diversity in the fullest sense matters are moving up the political
– resources, technologies, systems, agenda in all geographies and will
people, skills and capa(Sursa imaginii: AdobeStock)
bilities.
For decades, our
common-sense community has shared experiences and tracked
new energy development worldwide. Our
global energy leadership agenda is informed by the unpredictable interaction of
four global drivers of
change, which are impacting regionally diverse energy systems
and triggering multiple
transition
pathways,
namely: decarbonisation, digitalisation, decentralisation, and demand-side disruptive
innovation. We have
also highlighted how
new value creation in
energy systems is moving along the need to be built-in to pandemic revalue chain to closer the end user. covery and net zero action plans.
This helps us to explain the emer- This has led us to suggest that its
gence of a new leadership mindset timely to rethink the metrics being
of ‘customer-centricity’ in energy. used by investors and capital marThis new mindset reflects an ongo- kets for the ‘S for social’ in ESG reing transition from the scarcity in porting in the run up to COP-26 infossil-fuels and dominance of con- ter-governmental meeting.
ventional supply-side security conOur review of the increasing
cerns to a future of clean energy numbers of global energy and cliabundance, growing competition in mate scenarios and roadmaps,
energy service solutions involving published by corporations and in-
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ternational institutions, revealed
that new uses, demand shifts and
energy behaviours and big blindspots. At a time when energy user
data is increasingly digitalised and
privatised, achieving net zero goals
will also benefit from establishing
energy user data and sharing new
behavioural insights.
On Earth Day 2021, I hope you
will join me in maintaining the vital connections in energy for peace,
people, and planet. History shows
that every time
societies
find
ways to use energy more eﬃciently, they also create new uses for
energy.
The
uncomfortable truth is
that most people are totally
unaware of how
much energy they
and others use to
support their livelihoods and lifestyles. It is time
to involve more
people in making
clean and just energy
transitions
happen. We are
working to humanise energy and to involve and
activate the roles of energy users
and workers, as citizens, customers and communities. Eﬀective
action to meet the global imperative of more energy and climate
neutrality, will only be forthcoming
with an active and an inclusive human – centric energy agenda. 
(This article was originally published in Transition Economist on 22
April 2021.)
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CONFERINȚA ONLINE „SOLUȚII TEHNOLOGICE
NOI PENTRU PRODUCEREA, TRANSPORTUL
ȘI DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE“,
13.04.2021. SINTEZA EVENIMENTULUI
Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, consilier al CNR – CME
Innovarea produce tehnologii
noi, care contribuie la dezvoltarea
activităților din sectoarele economice și sociale și la creșterea performanțelor activităților operatorilor
economici.
În ziua de 14 aprilie 2021,
CNR – CME, împreună cu Siemens
Energy, a organizat, în format online, conferința „Soluții tehnologice
noi pentru producerea, transportul
și distribuția energiei electrice“, în
care specialiști din domeniu din țară
și din străinătate
au adus în discuție
cele mai noi aspecte privind sistemele electroenergetice și soluțiile care
sunt în dezvoltare
pentru atingerea
obiectivului de decarbonare a sectorului. Subiectele
conferinței au avut
un ecou important
în rândul specialiștilor din România,
care au audiat în
număr mare problemele
supuse
discuției și au avut o participare activă în secțiunea finală de discuții,
pe marginea ideilor expuse.
Lucrările conferinței au fost deschise de domnul Iulian Iancu, președintele CNR – CME care a subliniat faptul că traversăm în prezent o
perioadă de importante provocări în
care principalul aspect îl constituie
necesitatea decarbonării economiei. Soluția pentru aceste provocări
vine dintr-o singură direcție și anume tehnologia, iar firma Siemens
prin prezența sa în România oferă
speranța că cele mai importante
elemente ale programului european Green Deal să devină o realitate. Programele Recovery Plan și
Next Generation, prin sumele puse
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la dispoziție, asigură posibilitatea
reducerii emisiilor cu 55%, până în
anul 2030. Potențialul României în
sectorul energetic, în acest context,
este uriaș și va trebui valorificat.
În intervenția sa, domnul Niculae
Havrileț, consilier la Ministerul Energiei, a arătat că, având în vedere obiectivele stabilite de programul Green
Deal, este necesară reconsiderarea
Strategiei Energetice a României,
pentru a accelera parcursul spre o
tehnologie curată de producere a

energiei electrice prin accentul care
va fi pus pe sursele regenerabile de
energie și dezvoltarea unei strategii
a hidrogenului. În acest sens, este
necesar a fi lansate rapid proiecte
pentru realizarea de hidrolizoare,
de dezvoltare a instalațiilor fotoelectrice și a parcurilor eoliene pentru atingerea obiectivelor propuse
pentru anul 2030 în Planul Național Integrat în domeniul Energiei și
Schimbărilor Climatice.
Lucrările prezentate în cadrul
conferinței au descris, în principal,
rezultate ale studiilor efectuate de
o firmă cu o largă recunoaștere în
domeniul energetic în întreaga lume
și cu o contribuție deosebită în noile proiecte energetice din România

care pot să aibă un rol important în
dezvoltarea sectorului energetic în
contextul obiectivelor privind emisiile de dioxid de carbon nule în anul
2050. Soluțiile dezvoltate în domeniul producției de energie electrică,
a transportului, stocării, utilizării
precum și preocupările pentru implementarea unor soluții bazate pe
hidrogen vor permite tranziția spre
o lume mai curată.
Creșterea necesarului de energie electrică la nivel global cu peste 50% până în anul
2040,
determinată
de globalizare, modificarea structurii demografice, creșterea
nivelului de urbanizare și electrificare
vor conduce la presiuni deosebite asupra
mediului ambiant și
adoptarea de măsuri
eficiente pentru limitarea acestora. Tehnologile inovative pot
traduce în realitate
exigențele privind o
dezvoltare sustenabilă cu focalizare pe
exigențele clienților. Noile soluții
în domeniul transportului energiei
electrice utilizând tehnologii FACTS
(Flexible Alternating Current Transmission Systems), cu control dinamic al tensiunilor utilizând echipamente STATCOM (Static Synchronous Compensator), echipamente
SVC „PLUS“ (Static VAr Compensator), cele cu control dinamic al
frecvenței SynCon (Synchronous
Condenser) și sistemele de stocare
pentru asigurarea inerției artificiale necesară funcționării sistemului
energetic precum și echipamentele de tip UPFC (Unified Power Flow
Control) permit realizarea de condiții pentru asigurarea stabilitătii statice și dinamice, cu obținerea unei
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calități ridicate a energiei electrice
distribuită utilizatorilor.
Soluțiile propuse vor putea în
viitor evita incidentul din 8 ianuarie
2021 când s-a ajuns la separarea
sistemului european al transportatorilor de energie electrică cu întreruperi în alimentarea cu energie a
unor importante zone din România.
Colaborarea dintre Transelectrica și firma Siemens a permis adoptarea unor soluții eficiente pentru
funcționarea sistemului energetic în
care un rol important îl are digitizarea în cadrul proceselor de rea-

Atenția deosebită acordată problemelor legate de mediul ambiant,
sănătate și securitate sunt caracteristici principale ale noilor tipuri de
echipamente din stațiile de înaltă
tensiune. Implementarea unui mare
număr de senzori în stațiile electrice
moderne asigură sisteme eficiente
de control, protecție și automatizare. În același timp, se acordă o
atenție deosebită unor măsuri pentru elaborarea de proceduri pentru
evitarea unor accidente în stațiile
electrice pe baza unor teste dar și
simulări ale evenimentelor care pot

fost dezvolate soluții în care izolația
de bază se realizează cu aer (blue
GIS), utilizând camera de stingere
în vacumm (pentru zona de medie
tensiune), mențînând astfel avantajele instalațiilor capsulate. Rezultă soluții specifice stațiilor electrice
moderne, fără efecte asupra mediului ambiant, sigure și avantajoase
economic, bazate pe o tehnologie
validată în aplicații practice.
Este cunoscută preocuparea firmei Siemens Energy pentru dezvoltarea de soluții noi pentru atingerea
obiectivelor legate de decarbonarea

bilitare și de modernizare a stațiilor
electrice de înaltă și foarte înaltă
tensiune, pentru a obține un sistem
de protecție, control și monitorizarea mai performantă, o mai bună
interoperabilitate, controlabilitate,
îmbunătățirea stategiilor de mentenanță și reducerea costurilor pe durata de viață. Urmează a fi instalate
sisteme FACTS în stațiile Bradu și
Sibiu Sud. De asemenea este în etapa de proiect instalarea de sisteme
FACTS moderne în stațiile Gutinaș,
Suceava și Roșiori.
Un rol important pentru cunoașterea stării sistemului îl are măsurarea cu sincrofazor în stațiile Roșori,
Arad, Gutinaș, Reșita, Cernavodă și
București. Noua generație de stații electrice digitalizate vor asigura
creșterea securității sistemului, a
fiabilității și îmbunătățirea calitătii
energiei electrice furnizată utilizatorilor.

să apară pe durata de funcționare.
Sunt luate în considerare evenimente ca solicitări determinate de
scurtcircuite, cutremure, ruperea
cuvei unui transformator, efecte ale
coroziunii, supratemperaturi și sunt
analizate mijloace pentru evitarea
daunelor.
Dezvoltarea sistemelor de izolare în stațiile electrice moderne cu
hexafluorură de sulf a reprezentat
un pas important în realizarea unor
echipamente compacte, neinfluențate de poluarea mediului ambiant,
cu performanțe electrice ridicate,
fiind larg întâlnite în sistemul energetic. Faptul că SF6 este un gaz
cu un puternic efect de seră a impus acordarea unei atenții speciale
etanșării echipamentelor de acest
tip și a studiilor pentru elaborarea
de noi soluții care să nu afecteze
mediul ambiant. În acest sens, în
cadrul firmei Siemens Energy au

sistemelor de energie. De la centralele actuale în care ponderea cărbunelui ca purtător de energie determină ca emisiile poluante să ajungă
la 1400 g CO2/kWh vor fi parcurse
mai multe etape până al centralele
bazate exclusiv pe hidrogen că vector energetic.
Eforturile făcute în prezent prin
înlocuirea cărbunelui și dezvoltarea
centralelor cu turbine cu gaz utilizând gaz metan și amestec de gaz
metan cu hidrogen în care ponderea
hidrogenului vă fi în continuă creștere
ajungând că în anul 2050, gazul metan să fie complet înlocuit, vor asigura ca centralele electrice ale viitorului
bazate pe hidrogen ca purtător de
energie să nu determine emisii poluante. Aplicațiile actuale cu pondere a
hidrogenului până la 30% și chiar mai
mult în turbinele industriale cu gaz
oferă posibilitatea reducerii emisiilor
poluante sub 100 g CO2/kWh. Solu-
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țiile actuale de turbine cu gaz într-o
gamă largă până la circa 600 MW au
o contribuție importantă la decarbonarea sistemelor de generare a energiei electrice.
Utilizarea hidrogenului ca purtător de energie devine din ce în ce
mai realistă odată cu soluțiile pentru reducerea costului de producție
al acestuia (de la 6 $/kg în prezent
până spre 2,5 $/kg în anul 2030 și
1,5 $/kg în anul 2025) și odată cu
creșterea masivă a producției de hidrogen prin toate metodele cunoscute în care producția prin electroliza apei vă fi prepoderentă.
Se consideră că utilizarea hidrogenului ca purtător de energie
va fi atractivă pentru comercializare pentru sistemele de antrenare la
trenuri, camioane grele, în industria
oțelului, la producera amoniacului,
în rafinării, pentru generarea energiei electrice și va avea un rol deosebit la atingerea obiectivelor de
decarbonare a economiei.
O soluție care poate conduce la
rezultate atractive este dezvoltarea
unor soluții de generare comune cu
industria chimică, fiind posibilă realizarea unor aplicații până la 1000 MW.
Producția de hidrogen trebuie să fie
însoțită și de infrastructura care să
asigure transportul, stocarea și utilizarea acestuia.
Proiectul european H2Future cu
o putere de 6 MW bazat pe sistemul
de electrolizoare Silyzer 300 poate genera în fiecare oră 1200 Nm3
de hidrogen, fiind destinat înlocuirii
cărbunelui cu în industria oțelului.
Alta tehnologie de vârf propusă o reprezintă fabricația transformatoarelor optice pentru măsurarea curentului electric în instalațiile
electrice, utilizarea acestora asigură
o acuratețe ridicată a informațiilor
privind starea sistemului, un răspuns rapid și fără distorsiuni privind evenimentele din sistem, date
necesare în cadrul stațiilor electrice digitalizate. Construite pe baza
efectului Faraday, transformatoarele optice prezintă avantaje majore
privind modularitate, flexibilitate,
stabilitate în funcție de temperatură, reziliență, simplificare a transferului de informații prin fibră optică,
compactizare a sistemului de măsurare, fiind compatibile cu sistemele
din stațiile digitalizate.
Desigur că un aport important la
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decarbonarea economiei îl are promovarea transportului electric. În
acest sens, firma Siemens Energy a
dezvoltat o largă paletă de stații de
încărcare, începând de la stații monofazate de 22 kW până la stații de
încărcare rapide de 300 kW și stații
specializate până la 600 kW. Stațiile
elegante și cu posibilitatea conectării într-un sistem de comunicații pot
fi ușor configurate în funcție de opțuni iar utilizarea lor este facilitată
de o interfață foarte prietenoasă.
Pregătirea
viitorilor
specialiști pentru epoca digitalizării este
esențială pentru dezvoltarea, implementarea și exploatarea soluțiilor moderne în toate domeniile din
economia națională. Cunoașterea în
profunzime a cerințelor actuale și a
direcțiilor principale ce trebuie avute în vedere în pregătirea viitorilor
specialiști în domeniul energiei: măsurarea inteligentă, rețele inteligente, sistemele digitale de protecție,
noile tipuri de echipamente complet
digitalizate etc. și adaptarea programelor de studii pentru dezvoltarea
abilităților privind simularea fenomenelor, validarea prin experiment,
optimizarea proceselor, mijloace
pentru validarea diferitelor soluții
poate asigura că facultățile de profil
să aducă un aport important la digitalizarea industriei energetice și la
atingerea obiectivului de neutralitate a carbonului.
Lucrările conferinței au pus în
evidență următoarele aspecte principale:
● Tehnologia este răspunsul la
majoritatea provocărilor pentru ieșirea din criză și relansarea economică;
● Sunt necesare o serie de modificări ale cadrului de reglementare
la nivelul Uniunii Europene privind
elaborarea și implementarea noilor
tehnologii, iar România trebuie să-și
armonizeze prioritățile în acest sens,
prin punerea de acord a diferitelor
reglementări privitoare la industria
de producere a hidrogenului;
● Hidrogenul are suport total al
UE, în definirea lui ca și vector energetic al viitorului, fiind deja stabilite
ținte precise în acest sens, precum
și modul de atingere al acestora;
● Cele patru căi pe care România
trebuie să le parcurgă în viitor sunt:
creșterea producerii de energie din
surse regenerabile, stocarea de ener-

gie (inclusive de hydrogen), decarbonarea industriei, modificarea cadrului
legislativ în acord cu noile tehnologii
emergente;
● Firma Siemens Energy are o
echipă puternică în România și dezvoltă soluții tehnologice inovatoare,
participând, în calitate de partener,
la procesul de tranziție energetică
din România;
● Sunt elaborate tehnologii și
soluții pentru reducerea emisiilor de
carbon, din anul 2027 se vă trece la
soluțiile pe scară largă de producere
a hidrogenului, astfel încât se preconizează că în 2045 gazul natural
să fie complet înlocuit de hidrogen
în producerea de energie electrică;
● Creșterea ponderii surselor
regenerabile de energie determină
schimbări importante ale fluxurilor
de energie. Sunt necesare măsuri
suplimentare pentru asigurarea stabilității statice și dinamice a sistemelor electroenergetice actuale, iar
tehnologiile FACTS pot oferi soluții
eficiente pentru problemele legate
de stabilitatea sistemului energetic;
● Digitalizarea are un rol major
în creșterea performanței sistemelor de energie, arhitectura dezvoltată a sistemului de sincrofazori
asigură estimarea stării sistemului
electroenergetic, iar noua etapă în
digitalizarea stațiilor electrice asigură o mai bună protecție la atacuri
cibernetice;
● „Sector Coupling“ este pârghia
cheie pentru decarbonarea industriei, iar creșterea puternică a producției de hidrogen verde conduce la
competitivitatea costurilor;
● Învățământul superior de specialitate are un rol important în atingerea obiectivelor de digitalizare și
în final de decarbonare a sectorului
energiei electrice;
● CNR – CME și Siemens Energy, ca organizatori ai acestui eveniment, sunt considerați drept prieteni ai dezvoltării și modernizării
sectorului energetic românesc în
procesul de tranziție spre o economie cu emisii scăzute de carbon.
Soluțiile tehnologice prezentate
în cadrul conferinței, alaturi de alte
soluții aflate în portofoliul altor companii mari din domeniu, reprezintă
soluții sigure, dezvoltate acum și la
nivel comercial, pentru implementarea în sistemele de energie, inclusiv
din România. 
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IEA: RENEWABLE ENERGY TO ACCOUNT FOR 90%
OF NEW POWER EXPANSION POST-COVID-19*
Sarah George
After capacity additions continued to grow during 2020, the
International Energy Agency
(IEA) is forecasting that „exceptionally high“ growth is likely to
continue during this year and
next. EURACTIV’s media partner
edie.net reports.

The Agency’s 2021 Renewable
Energy Market Update, published
this week, reveals that 280 GW of
new renewable energy generation
capacity was installed globally during the 2020 calendar year – a 45%
increase in the amount installed
during 2019. Re(Sursa imaginii:
newable electricity generation and
biofuel generation
for transport are
covered by these
calculations.
According
to
the Update, 45%
is the steepest
year-on-year increase in capacity
in three decades.
When the increase
is broken down by
generation method, wind capacity additions fared
best, with a 90%
increase. Solar PV,
meanwhile, saw a
50% increase.
The
IEA
is
predicting
that
the wind market’s
growth will slow
this year, but remain higher than the 2017-2019
average.
Solar PV, meanwhile, is likely to continue growing rapidly, as
major generating nations including
China and the US strive to lay the
groundwork for meeting updated climate targets. Previous IEA
analyses forecast that solar would

experience a “boom” post-pandemic, with nations making use of
the falling costs of solar in developing ‘green recovery’ plans.
Biofuel was the only energy type
assessed to have experienced a dip
in supply and demand in 2020. The
year-on-year decrease in production
by volume was 8%. The IEA is expecting production and demand to
rebound to 2019 levels this year, and
then to grow a further 7% in 2022.
“Renewables were the only energy source for which demand increased in 2020 despite the pandemic, while consumption of all oth-

al wind and solar capacity will double by 2025.
Energy transition
The report comes shortly after an
early draft of the EU’s upcoming renewable energy directive was leaked
to media representatives.
According to the draft, the bloc
will set an objective of sourcing 3840% of its energy from renewables
by 2030. This is around double the
current proportion. A revised and finalised version of the directive will
be presented to members of the European Commission in July.

AdobeStock)

er fuels declined,” the report states,
alluding to the IEA’s market updates
on oil and gas.
It adds that “exceptionally high
capacity additions” for renewable
electricity will “become the new
normal in 2021 and 2022”.
These conclusions chime with a
broader IEA report, published late
last year, which predicted that glob-

The UK could also be set for
new renewable energy targets, after
adopting the Climate Change Committee’s (CCC) Sixth Carbon Budget.
The Budget will require the UK to
slash net emissions by 78% by 2035.
Trade body RenewableUK is arguing
that, if this target is to be met, the
UK will need to adopt legally binding
targets for scaling up generation. 

*) Preluare din https://bit.ly/3vUy57A
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5 KEY LESSONS FOR ENERGY TRANSITION
FROM COVID-19 RECOVERY
 The world has made important 10% of the 115 countries analyzed
strides toward energy transition in maintained a steady upward trajecthe past decade.
tory toward energy transition. While
 But 81% of the world’s en- most countries progressed in some
ergy is still based on fossil fuels, way, consistent progress was a chalaccording to the World Economic lenge. As we move into the decade
Forum’s Fostering Eﬀective Energy of delivery and action, when pledgTransition 2021 report.
es and commitments are expected
 The COVID-19 recovery ef- to materialize into actions, mainforts oﬀer five lessons to accelerate taining consistency of progress is
the energy transition in the next of paramount importance for timedecade.
ly and eﬀective energy transition.
The global energy transition Along with speed and direction,
has crossed many milestones over the focus must also be on the rethe past decade, surpassing (Sursa imaginii: AdobeStock)
most
expectations.
Thanks
to technological
innovation, entrepreneurship
and risk-taking
by policymakers
and businesses,
the installed capacity grew sevenfold for solar
PV, and threefold for onshore
wind since 2010.
Once considered
a
pipedream,
the share of renewable energy
in the electricity mix is higher
than fossil fuels in some countries. silience of energy transition, which
The last decade has also seen the makes the progress irreversible,
number of people without access to and enables the process to bounce
modern forms of energy significant- back in the event of disruptions.
ly decline.
As global energy transition adBut, there is still a long way to vances, the landscape of risks to
go. As of 2019, 81% of the world the transition is rapidly evolving.
primary energy supply was still Accelerated incremental progress
based on fossil fuels. And while the will depend not only on continued
share of coal in the electricity mix advancements of technology, but
has been steadily declining, the vol- also on addressing the socio-ecoume of electricity produced from nomic and geopolitical ramificacoal has increased in absolute terms tions of the energy transition. In
– primarily in regions with rising en- this regard, the ongoing recovery
ergy demand.
eﬀorts from COVID-19 pandemic
Analysis from a decade of oﬀer five crucial takeaways also rebenchmarking data from the World vealing some blind spots that can
Economic Forum’s Energy Transi- potentially undermine the hardtion Index 2021 indicates that only earned progress.

Have you read?
• Fostering Eﬀective
Transition 2021 edition

Energy

1. Energy remains strongly
coupled with economic growth.
Addressing this trade-oﬀ is at
the heart of the energy transition.
Recovery eﬀorts to mitigate the
economic damage from COVID-19
were expected to be a significant
green catalyst. Yet despite the historic emissions reductions caused
by lockdowns, emissions in many
countries rebounded to
pre-pandemic levels quickly. Moreover, as trillions of
dollars are being pledged
and eﬀectively channeled
to sectors relevant to energy transition, a majority of
those have been allocated
to carbon intensive sectors
in most countries, potentially locking in emissions
for years. Investment in
green, future-ready infrastructure can be a strong
vehicle to drive further
economic growth and generate employment.
2. Not all economic
recoveries will support
the energy transition
equally.
As the global economy limps
back to normalcy, forecasts suggest that emerging and developing
economies are on track for slower
recovery, with many not expected to return to pre-pandemic GDP
levels until 2023, according to the
International Monetary Fund. The
prospect of divergent economic recovery, and resulting fiscal
challenges, will limit their ability
to support investments into energy transition. In the short term,
ramping up vaccine production
and distribution, and ensuring equitable distribution is important
to ensure emerging and developing economies are quickly able to
bounce back.

*) Preluare din https://bit.ly/3vL0mNL
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3. We must ensure protections for those most vulnerable.
Third, the pandemic highlighted
the devastating eﬀects of income inequality, both in terms of increased
risk of contagion, and economic costs
from loss of income and employment.
The impact of energy transition will
be similarly disproportionate to vulnerable sections of the society – for
example, from labor market disloca-

cooperation to mitigate and address
the global health emergency quickly.
Climate change, the primary driver
of energy transition, is already creating food and water shortages across
many parts of the world and is expected to spark an unprecedented wave of
migration in near future, in addition to
the trade and competitiveness implications of carbon taxes. This is likely
to test the strength and eﬃcacy of

fects of dangers that have exponential growth, long-term horizons
or might be unfolding in faraway
places. At the same time, inconsistent communication and administrative miscalculations can lead
to loss of trust and give rise to
misinformation.
Given the ubiquitous presence
of energy across the fabric of modern economy and society, energy

These 10 countries are leading the energy transition. (Image: World Economic Forum’s Energy Transition Index 2021)

tions across the conventional energy
source value chain and from aﬀordability challenges resulting from subsidy reforms or carbon taxes. Addressing distributional considerations by
prioritizing “just transition” pathways,
with inclusive approach to evaluate
energy policy and investment decisions, is critical for inclusiveness of
the energy transition.
4. Challenges in international collaboration remain.
The COVID-19 pandemic exposed the limitations of international

international collaboration even more,
necessitating development of robust
cooperation mechanisms across all
stakeholder groups to addressed this
globally shared challenge.
5. We must get all citizens
on board.
Uneven public compliance to
mitigation measures and vaccine
hesitancy has highlighted the challenges in mobilizing public support
to address a rapidly escalating
emergency. Research suggests
that people underestimate the ef-
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transition has systemic implications and requires active participation from individuals. With timelines extending to decades into the
future, the perceived inadequacy
of individual action for a collective problem, or extreme weather
events happening in distant parts
of the world might not convey the
scale and need for speed for energy
transition to the individuals. This
highlights the urgency of enhancing literacy on energy transition to
ensure active participation from all
sections of society. 
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„ISTORIA EVOLUȚIEI CONDUCERII OPERATIVE
PRIN DISPECER DIN ROMÂNIA. DE LA SISTEMELE
ENERGETICE LOCALE PÂNĂ LA INTERCONECTAREA
LA UCTE (ANUL 2004)“, autor ing. Iuliu BLECHTAL
Editura AGIR, București, 2020, seria „Tezaurul energeticii“, 21×26,5 cm, legată,
ISBN general 978-973-720-621-1, ISBN de volum 978-973-720-798-2, 191 pag.
Volumul, apărut la finele anului
2020 la editura AGIR, face parte din
seria „Tezaurul energeticii – o istorie trăită a sistemului energiei
electrice și termice din România”
și a fost scris de ing. IULIU BLECHTHAL – șef serviciu Dispecer IRE
Câmpina (1960 – 1967) și director
tehnic DEN (1973 – 1986), în colaborare cu ing. CĂTĂLIN MARINESCU
– dispecer tură (1964 – 1969),
adjunct șef SIT Câmpina (între 1969
și 1974) și șef serviciu Exploatare
CIRE București (1990 – 1999).
Lucrarea prezintă sintetic și
cronologic cele mai importante momente, etape tehnice și organizatorice care au determinat apariția
conducerii prin dispecer în energetica României și care au caracterizat
evoluția sa până în anul 2004, când
a avut loc interconectarea Sistemului Energetic Național (SEN) cu Sistemele Energetice ale țărilor verine
din Europa.
În scrierea acestui volum, autorul s-a bazat pe o serie de materiale
documentare redactate de specialiști valoroși ai energeticii noastre de-a lungul anilor și pe unele
amintiri ale oamenilor care au trăit
acei ani și care au descris succint
problemele cu care s-a confruntat
activitatea de conducere operativă
prin dispecer în diferitele etape ale
evoluției sale și modul în care acestea și-au găsit rezolvarea.
De asemena, sunt prezentate
reglementările succesive ale domeniului și numeroasele și importantele contribuții care au făcut posibilă
interconmectarea SEN cu sistemele
energetice din cadrul UCTE.
Din cuprinsul lucrării:
● Începuturi în evoluția energticii din România ● 1950 – Organizarea primelor activități de dispecer din țară ● 1953 – Organizarea
primelor trepte superioare de dispecer din activitatea de conducere
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operativă ● 1955 – Organizarea
Dispecerului Energetic Național
● 1958 – Organizarea Dispecerului
Energetic Național (DEN) ca unitate
productivă de dispecer energetic ●
1963 – Interconectarea Sistemului Energetic Național cu sisteme-

le energetice ale țărilor vecine și
începutul funcționării în paralel cu
aceste sisteme ● 1965 – Unitatea
Productivă de Dispecer Energetic
(UPDE) devine Direcția Sistemului
Energetic (DSE) ● 1968 – Organizarea unui număr de 8 Dispeceri Teritoriali. Mutarea Dispecerului Energetic Național și a DSE în sediul nou
din str. Hristo Botev nr.16 – 18 ●
1970 – Introducerea în activitatea
de conducere operativă prin dispecer a noului regulament pentru conducerea prin dispecer în sistemul
energetic PE117/70 (14) ● 1972 –
Organizarea unui număr de 5 Dispeceri Energetici Teritoriali ● 1973
– Organizarea Dispecerului Energetic (DEN), ca unitate administrativă
independentă ● 1981– Intreruperea funcționării SEN în paralel cu
SEI. Începerea funcționării izolate a

DEN cu frecvență în continuă scădere ● 1990 – Încetarea funcționării
izolate a SEN cu frecvență scăzută,
creșterea frecvenței de funcționare
la valoarea normală de 50 Hz și reluarea funcționării interconectate în
paralel cu SEI ● 1994 – Încetarea
funcționării interconectate a SEN
în paralel cu SEI (zona sincronă
de vest) și începerea funcționării
interconectate a SEN în paralel cu
zona a 2-a de sincronism a UCTE
● 2000 – DEN devine Unitatea
Operațională – Dispecerul Energetic Național (UnO-DEN), parte
constitutivă în CNTEE Transelectrica ● 2004 – Interconectare SEN
cu sistemul energetic UCTE și începerea funcționării în paralel a
SEN cu acest sistem.
Anexele cuprind amintiri ale
unor specialiști de valoare privind
activitatea desfășurată în cadrul
DEN.
Un DVD cu trei filme documentare: „Semicentenarul Dispecerului din Câmpina“, „Un Jupiter al
zilelor noastre“ și „DEN-50 de ani“
este atașat la coperta III a lucrării,
ceea ce îi aduce un plus de valoare.
Volumul, o bogăție de informații
și amintiri prețioase privind nașerea, dezvoltarea și consolidarea
Sistemului Energetic Românesc, al
cărui creier îl preprezintă DEN, se
încheie cu o serie de caricaturi/desene ale unor dispeceri din camera
de comandă, realizate de Ștefan
Dumitrescu, dispecer de tură DEN
între anii 1980 – 1990.
Volumul reprezintă nu numai
un omagiu adus specialiștilor energeticieni de cea mai înaltă clasă și
al activității lor, cu rol covârșitor în
formarea și dezvoltarea industriei
și școlii energetice românești, dar
și model de excepție pentru tânăra
generație de energeticieni.
Elena Ratcu
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In memoriam
Ing. Octavian LOHAN, specialist de elită
al energeticii românești
Domnul Octavian Lohan, specialist de elită al sectorului energetic
românesc ne-a părăsit în seara zilei
de 21 iunie 2021 și a lăsat în urmă
multă tristețe și durere.
A fost o personalitate puternică
și un specialist desăvârșit, pentru
care sistemul electroenergetic din
România nu avea niciun secret. Cu
o viață întreagă dedicată coordonării
funcționării sigure și neîntrerupte a
SEN, la parametri ridicați de calitate,
Octavian Lohan a fost un adevărat
lider, recunoscut pentru profesionalismul său, pentru fermitatea, echilibrul, rezistența psihică, rapiditatea
în luarea deciziilor, dar și pentru calmul și umorul pe care nu și le pierdea nici când, uneori, stresul profesiei de dispecer își spunea cuvântul.
Întreaga carieră a domnului
Lohan a fost dedicată Sistemului
Electroenergetic Național, unde, în
scurt timp, a devenit model de profesionalism și verticalitate pentru
toți colaboratorii săi.
Cu o carieră de peste 40 de ani,
și-a început activitatea profesională
în anul 1972, când a absolvit Secția de hidroenergetică a Facultății de
Energetică – Institutul Politehnic București – și, deși putea fi repartizat
în București, a preferat să se angajeze la Întreprinderea Electrocentrale Curtea de Argeș unde se începuse
punerea în funcțiune a instalațiilor
de telecomadă a grupurilor în aval
și se înființase un dispecerat pentru
amenajarea râului Argeș. Dorea să
învețe meserie în miezul lucrurilor!
A fost inițial inginer stagiar, apoi a
devenit dispecer șef de tură cu responsablități în comanda operativă a
funcționării cascadei de centrale de
pe râul Argeș. În 1977 s-a transferat la Dispecerul Energetic Național,
care se afla în faza de recrutare a
unor profesioniști cu experiență,
pentru a putea depăși dificultățile
în care se afla SEN după cutremurul
din 4 martie 1977 și avaria de sistem din 10 mai 1977.
Între anii 1977 – 1986 a fost
dispecer energetic la DEN și a răspuns de comanda operativă a rețelei electrice de transport, după care
timp de 10 ani a fost dispecer șef
tură, iar patru ani a fost șeful serviciului SPAF (Serviciul de Programare și Analiza Funcționării SEN),
unde răspundea de analiza regimu-

rilor de funcționare și de programare
operativă a funcționării SEN. În anul
1999, a fost numit directorul Diviziei Transport-Dispecer (CONEL).
Între anii 2000 – 2008 a fost directorul Unității Operaționale-Dispecerul Energetic Național (UnO-DEN) în
cadrul Transelectrica, iar între 2008
și 2012, director general adjunct al
Transelectrica. Au
urmat pozițiile de
director UnO-DEN
(2013 – 2014) și
membru în Directoratul Transelectrica
(2014 – 2019).
În cadrul celor
40 de ani de activitate profesională, Octavian Lohan
a operat cu maximum de profesionalism Sistemul
Electroenergetic
Național înainte de 1989, în condițiile extrem de dificile ale acelei perioade, după care, alături de colaboratorii săi, a participat activ și a coordonat întregul program de teste și
reglementări tehnice pentru admiterea Transelectrica în UCTE în 2003,
precum și procesul de interconectare
a sistemului electroenergetic sud-est
european cu sistemul vest european
în 2004. A participat la etapele majore de modernizare a instalațiilor
de transport al energiei electrice, la
procesele de cuplare a celor două
zone europene sincrone, la cele de
implementare a piețelor de energie
electrică, precum și la procesele de
operare coordonată și de integrare a
resurselor regenerabile în SEN.
A fost, de asemenea, mentor
strălucit, formator de specialiști și
prieten al tinerilor săi colaboratori,
descifrându-le tainele meseriei de
dispecer cu profesionalism, multă
dragoste, empatie, încredere și responsabilitate.
Sunt de menționat și câteva repere despre cel care a fost Omul
Octavian Lohan, dincolo de specialistul de excepție, redate în volumul
I „Seniorii Energiei – Dialoguri de
suflet“, realizat de dna Elena Ratcu,
sub egida CNR – CME:
(…) „La dispecer veneau numai
oameni cu experiență, selectați din întreaga țară, nu direct de pe băncile facultății. Așadar, mi-am luat transferul
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de la Curtea de Argeș și m-am angajat
la DEN. Imi plăcea mult activitatea de
la dispecer, unde trebuia să fii tot timpul pe fază și să iei decizii rapide. Se
potrivea perfect cu firea mea“
(…) „Nu am nici un hobby, nici nu
prea am vreme. Când eram copil îmi
plăcea să desfac totul. Nu întotdeauna însă reușeam să le și fac la loc, dar
încercam (zâmbește). Fiul meu
mă moștenește, iar nepoțica
mea de 5 ani îi calcă pe urme:
meșterește toată ziua case și
grădini din puzzle“.
(...) „La noi, la DEN, este o
tradiție să ne întâlnim cu toții
de sărbători, de Paște, de Crăciun, de Ziua Energeticianului.
Sunt zile în care invităm întotdeauna și pensionarii noștri,
iar tinerii sunt încântați pentru
că în felul acesta se cunosc și
relaționează frumos unii cu alții. Noi, la DEN, am fost si suntem ca într-o mare familie“!
(...) „Nu mă enervez niciodata,
de ce sa mă enervez? Cu cât e mai
greu, cu atât sunt eu mai conectat.
Cand apar, problemele trebuie rezolvate rapid, prompt, iar oamenii
sprijiniti! Nu poți face asta cand esti
nervos! Mai ies uneori la o țigară
(râde copios)“
(...) „Acum, cel mai mult îmi doresc să ies la pensie. N-am avut nicio
zi de concediu medical în viața mea,
iar concediile de odihnă mi le fac de
regulă numai la serviciu. Îmi iau liber câte o zi-două, doar când vine la
mine fiul meu din Finlanda, împreună cu nepoțica mea. Nu aș vrea să
fiu la serviciu și să am probleme de
sănătate sau să mă vadă colegii mei
bolnav. Mi-ar fi jenă. Mi-am pus la
punct casa și aș vrea să dispar din
sistem sănătos și voios. Ce o să fac
după aceea, voi vedea“.
O parte dintre dorințe vi s-au
împlinit, domnule Octavian Lohan
(Oti, pentru prieteni), dar ne-ați părăsit și ați lăsat în urmă o tristețe
și o durere imense. Veți rămâne în
amintirea noastră ca exemplu de
specialist, dedicat profesiei sale, om
desăvârșit, coleg și prieten pentru
mulți dintre noi.
Să vă odihnească Dumnezeu
sufletul mare, frumos și generos!
Condoleanțe familiei îndurerate!
Redacția
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Ziua 1 | 6 Septembrie
SD 1 | TRANZIȚIA ENERGETICĂ ÎN EUROPA. DE LA CERINȚELE
GREEN DEAL LA MIXUL OPTIM DE ENERGIE ÎN ROMÂNIA
Decarbonarea sectorului Energiei din România. Premise, condiții și perspective;
Gazul natural combustibilul de tranziție în România; Strategia energetică a României;
Strategia României privind hidrogenul;Politici de implementare a tehnologiilor
inovatoare; Cel mai recent val de construcție a SER. Este infrastructura pregatită?;
Energia termică -Politici de susținere și promovare a soluțiilor eﬁciente; Politici
ﬁnanciare sustenabile; Strategia României pentru gestionarea deșesurilor radioactive.
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SD 4 | STRATEGII / ACȚIUNI CENTRATE PE CONSUMATOR ÎNTR-O
PIAȚĂ LIBERALIZATĂ A ENERGIEI ȘI INTEGRATĂ ÎN
PIAȚA EUROPEANĂ

12.10-13.00
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Focalizarea pe consumator; Umanizarea Energiei; Utilizarea eﬁcientă a energiei;
Soluții impuse de societate vs. cerute de tehnologie; Accesibilitate și egalitate
socială; Soluții bazate pe cerere; De la consumatorul vulnerabil la utilizatorul activ
de energie (prosumer); Piața liberalizată: efecte asupra consumatorilor; Piața
europeană integrată: consecințe / beneﬁcii pentru sectorul energie din România.
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SD 2 | PROGRAME GUVERNAMENTALE SI POLITICI
INVESTIȚIONALE ÎN TRANZIȚIA ENERGETICĂ ÎN ROMÂNIA
- Programele guvernamentale de energie în concordanță cu tendințele și dezvoltările
europene și mondiale din energie; - Provocări în capitolele de energie ale următoarelor
documente:
• PNIRE Planul Național de Investiții și Relansare Economică
• PNRR Planul Național de Reziliență și Redresare
• Programul de guvernare.
- Stadiul planurilor de investiții din programele energetice anterioare:
• PNIESC – Planul Național Integrat Energie – Schimbări Climatice 2021-2030
- Condiția capitalului român, a ingineriei, industriei și antreprenoriatului român
în investițiile în energie din România; Soluții de ﬁnanțare sustenabilă

Ziua 2 | 7 Septembrie
SD 3 | TEHNOLOGII NOI ÎN VALORIFICAREA MIXULUI
ENERGETIC DIN ROMÂNIA
Continuarea lucrărilor de explorare - condiție esentială privind descoperirea
de noi rezerve de țiței și gaze; - Digitalizarea sectorului românesc al Energiei
- o necesitate; Tehnologii inovatoare necesare: Stocarea Energiei, Power to X,
Hidrogenul; Utilizarea eﬁcientă a energiei; Perspectiva exploatării gazelor din
zona off shore a Mării Negre; Provocări ale producatorilor de energie electrică
pe baza de cărbune; Perspectivele privind exploatarea și prepararea minereului
de uraniu în România.

Ziua 3 | 8 Septembrie
SC 1 | TRANZIȚIA SECTORULUI ENERGIE ÎN ERA DIGITALĂ
> Transpunerea Green Deal european la sectorul energetic românesc; Digitalizare
și descentralizare - efecte asupra piețelor de energie; Rolul sistemelor de distribuţie
în perioada de tranziţie; Agregatori şi cooperative energetice; Politici privind
electriﬁcarea şi urbanizarea.

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

SC 3 | RESURSELE PRIMARE DE ENERGIE UTILIZATE ÎN
ROMÂNIA: PETROL, GAZ, CĂRBUNE, NUCLEAR
> Competiţia gaz – energie electrică; Impactul mobilității electrice asupra necesarului
de petrol; Resurse și noi perimetre de explorare; Tehnologii și echipamente moderne
pentru operațiuni în amonte, mijloc și aval în industria de petrol și gaze; Transportul,
depozitarea și distribuția de gaze, petrol și produse petroliere; Digitalizare și rețele
inteligente; Impactul asupra mediului și decarbonarea în industria minieră, petrol și
gaze; Tehnologii curate în industria cărbunelui; Reactoare nucleare ﬂexibile;
Managementul deșeurilor nucleare.

SC 4 | PIAȚA DE ENERGIE: LIBERALIZARE, INTEGRARE ÎN PIAȚA
UNICĂ, INFLUENȚA CONECTĂRII SRE, CENTRAREA
PE CONSUMATOR
> Centrarea pe client; Umanizarea energiei; Soluții impuse de societate vs. cerute
de tehnologie; Accesibilitate și egalitate socială; Conectarea la piața uniăa Europeană;
Piețe locale de energie în contextul apariției cooperativelor energetice; Inﬂuența
creșterii ponderii SRE asupra funcționării SEN; Soluții de tip blockchain;
De la consumatorul vulnerabil la utilizatorul activ de energie (prosumer).
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