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Fără îndoială evenimentul cel mai important petrecut
de la apariția ultimului număr al Mesagerului energetic
l-a reprezentat pentru Comitetul Național Român al
Consiliului Mondial al Energiei SIREN Simpozionul
Român al Energiei.

Ne face plăcere să prezentăm în Mesagerul de față
două titluri referitoare la energia nucleară și o facem
cu speranța că investițiile despre care vorbim de
câteva decenii chiar se vor realiza în deceniul care
umează.

Aflat la prima sa ediție, desfășurat în condiții dificile
cauzate de starea de pandemie, simpozionul a
reușit credem să realizeze ceea ce își propusese,
prin diferențiere de celălalt eveniment important al
CNR FOREN, Forumul Regional al Energiei, anume
dezbaterea celor mai importante probleme cu care
se confrunta energia românească la acest moment.
Dedicăm simpozionului mai multe pagini în cuprinsul
acestui număr, o sinteză a ideilor și părerilor susținute,
statistica evenimentului și un montaj de fotografii.
Mai apreciem doar că prin calitatea participanților,
a prezentărilor acestora și a organizării generale
evenimentul a fost apreciat unanim ca un succes!

Pretindem că tot ce publicăm în acest număr este de
interes pentru lumea energetică, dar aș mai menționa
alte două titluri primite de la FEL, Future Energy
Leaders of Romania. Este un fapt dătător de optimism
să vezi că în energia românească sunt atât de mulți
tineri valoroși, ambițioși, dornici să știe și să participe
la viața sistemului! Ei trebuie ajutați și stimulați!

O sa mai remarcați cu siguranță reapariția unei
rubrici de succes a Mesagerului energetic și anume
Seniorii energiei, o suită de interviuri cu personalități
din lumea energetică românească, oameni care și-au
legat destinele de sistemul energetic, redactate de
Dna Ella Ratcu, persoana intervievată în acest număr
În momentul de față energia românească este la fiind Dl Prof. Dr. Ing Ioan Dan Gheorghiu.
răscrucea multor drumuri și în bătaia multor vânturi.
Și fără busolă, dacă ne gândim că de peste 8 ani ne Revenind la sistem, sunt mai multe cenușărese
chinuim să avem o versiune actualizată a Strategiei în energia românească, dar una are povestea cea
mai tristă: încălzirea centralizată! Degringolada a
energetice a României.
început în 2003 odată cu trecerea aproape integrală
S-au spus multe adevăruri la primul SIREN din istoria a centralelor de cogenerare de la Ministerul Mediului
CNR, e drept la o manieră decentă, elegantă, cum se la administrațiile locale, în câteva cazuri județene.
pot caracteriza toate reuniunile energeticienilor, dar Măsura, corectă în fond pentru că se gândea că
o problemă socială importantă a unei comunități
care sunt critice și ar merita un strigăt de alarmă!
orășenești poate fi mai bine administrată de autoritatea
Cum ar fi:
locală, decât ministerul central fie el de resort, s-a
Incapacitatea pe linie a statului român de la a dovedit un eșec, sistemele dispârînd sau intrând în
defini o strategie energetică până la a conduce colaps unul câte unul. Situația nu a fost mai bună nici
un contract de investiții, fie el și de dimensiuni la termocentralele rămase la Ministerul Energiei, dacă
ele nu ar fi rămas întotdeauna la coadă când era vorba
modeste
de investiții noi sau de retehnologizare. Urmarea? O
Încetinela în implementarea unor programe și confuzie generală și o fugă de răspundere în fața unei
acțiuni aduse de fenomenul global al tranziției probleme care intră nu doar la capitolul condiții de trai
ale omului de rând, dar chiar de securitate personală.
energetice
Deteriorarea considerabilă a forței inginerești Cum s-ar putea ieși din această situație?
din energie și a capacităților de management
de contract la toate fazele: consultanță Ar fi mai multe condiții, fezabile toate. În primul
rând așezarea unui criteriu de competență în toate
preinvestițională, proiectare, execuție, PIF.
acțiunile cu scop de direcționare a energiei! Sistemul
Lipsa de sprijin al statului in promovarea instituțional din energie nu este o sinecură! Sau nu ar
capitalului românesc în susținerea dezvoltării trebui să fie! Energia este o componentă a securității
naționale! Energia este o componentă a securității
sistemului energetic.
cetățeanului! Cum se simte un român care în
Și mai sunt și altele.
octombrie nu are deloc căldură, câteva ore bune pe zi
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i se întrerupe energie electrică și din toate părțile este
amenințat cu eminenta scumpire a gazului natural și
a energiei electrice?! Și asta în plină capitală a țării!
După competență, energia mai înseamnă curaj și
responsabilitate în asumarea deciziilor! Ne lamentăm
că o cauză a situației precare în care se află Sistemul
Energetic Național este lipsa investițiilor în producția
de energie electrică din ultimii 32 de ani! Cine este
de vină? Ne lamentăm că Bucureștiul are 4000 km de
conducte de termoficare, primar plus secundar, care
nu au mai fost înlocuite de 40 de ani și mai mult! Cine
este de vină? A cui era responsabilitatea?
Ca să termin optimist acest editorial, cu multe critici
în nume personal nu toate însușite de CNR, și ca
să mă refer la ceva prezent zi de zi în viața noastră,
a energeticienilor, aș vorbi despre massmedia de
energie și aș aprecia intensitatea aparițiilor, conținutul
lor valoros și în general calitatea jurnalistică pe care
o observăm zilnic din partea agențiilor de știri, a
redactorilor de specialitate de la cotidienele de afaceri
și de la publicațiile on-line de energie! Progresul în
această zonă în ultimele trei decenii este evident! Unii
dintre ei trec de condiția de relatare și fac analiză, sau
chiar analiză critică. Și o fac cu multă competență,
ceea ce este minunat! Felicitări, dragi jurnaliști, și
mulțumiri!
Să ne dorim o iarnă ușoară!
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lung care ne conduc la concluzia asumată de o serie
de organizații, precum IPCC4, IEA/OECD5, Consiliul
Mondial al Energiei6, Comisia Europeană8 sau IAEA8,
potrivit cărora energia nucleară are o contribuție
sine qua non în atingerea țintelor de mediu.

Energia nucleară – contribuție sine qua non
în decarbonare
Teodor Minodor Chirica, Președinte al Consiliului de Administrație al SN
Nuclearelectrica SA
Cosmin Ghiță, Director General al SN Nuclearelectrica SA
Lavinia Rizea, Consilier, Ministerul Energiei
Decarbonization is not possible without nuclear energy, as the latest UNECE report demonstrates. Not only is nuclear
power a clean, stable base load energy provider, but it also has multiple economic and social benefits such as job creation,
economic growth, infrastructure development (1,1 million in the EU and 12.600 in Romania, €576 billion per year in GDP at
EU level and €5,7 billion per year in GDP in Romania). Based on the conclusions of the life cycle assessment of nuclear
energy performed by JRC, there is substantial evidence that its contribution to decarbonization is at par with other low
carbon energy sources already included in the Taxonomy. Nuclear power has a stabilizing effect on energy grids and can
also function as back up for increased RES production, in order to balance the intermittent character of wind and solar.
Given the increase in ambitions for decarbonization under the Fit for 55 package, we consider that existing and future
nuclear power plants should take up a stronger role in the upcoming energy mix of the EU, also from the perspective
of the deployment of the new small modular reactor technology. SMRs will ensure grid flexibility, security of supply,
available energy for applications such as hydrogen productions and continuous reprocessing of waste in Generation IV
reactors. Based on scientific evidence, nuclear energy is seen as a sine qua non component of decarbonization by an
increasing number of EU Member States, including Romania.
Atingerea obiectivelor climatice internaționale nu
va fi posibilă fără energia nucleară” – aceasta este
concluzia celui mai recent raport al UNECE1. În ultimii
50 de ani, funcționarea centralelor nucleare a condus
la evitarea eliberării în atmosferă a 74 Gt de CO2,
echivalentul emisiilor întregii planete timp de 2 ani.
Suplimentar, raportul Centrului Comun de Cercetare
(JRC), reprezentând brațul științific al Comisiei
Europene, publicat în luna martie 2021 și validat ulterior
de 2 grupuri de experți independenți (Comitetul pentru
Sănătate, Mediu și Riscuri Emergente – SCHEER
din cadrul Comisiei Europene și grupul de experți
constituit în baza art. 31 din Tratatul EURATOM)
concluzionează faptul că “nu există argumente
științifice care să indice că energia nucleară ar afecta
sănătatea umană și mediul înconjurător mai mult
decât celelalte surse de producere a energiei deja
incluse în Taxonomie ca activități care contribuie la
mitigarea schimbărilor climatice”2. Analiza JRC a fost
solicitată de Comisia Europeană în scopul evaluării
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impactului de mediu al energiei nucleare pe întregul
ciclu de viață, de la minerit și procesare de materie
primă până la scoaterea din funcțiune și depozitarea
deșeurilor. Această analiză urma să fie realizată de
Grupul Experților Tehnici în dezvoltarea durabilă
(TEG)3 , desemnat de Comisie pentru realizarea unei
clasificări complexe a activităților umane din punctul
de vedere al dezvoltării durabile. TEG a acoperit
întregul domeniul de interes, dar și-a declinat
competența realizării acestei analize pe întreg ciclul
nuclear, în special pe partea finală a acestuia.
Analiza JRC indică, de asemenea, faptul că
reglementările în vigoare în ceea ce privește
securitatea nucleară și managementul deșeurilor
radioactive sunt suficient de mature și robuste
pentru a asigura protecția populației și a mediului
înconjurător, existând o experiență dovedită de
peste 50 de ani în Europa în operarea de centrale
nucleare. Asociat operării de centrale nucleare în
Europa, se remarcă o serie de beneficii pe termen
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Figura 1. Contribuția energiei nucleare la reducerea
emisiilor de CO2 la nivel mondial, Sursa: UNECE
În ceea ce privește contribuția energiei nucleare
la atingerea țintelor de decarbonare, un exemplu
elocvent îl reprezintă statele în care energia nucleară
deja reprezintă un procent semnificativ din producția
internă, state în care intensitatea emisiilor de CO2
este foarte redusă, aproape de limita prevăzută pentru
decarbonare până în 2030 de reducere a emisiilor de
la 255 gCO 2 eq/kWh, în prezent, la 75 gCO 2 eq/kWh.

cu luarea în calcul a impactului social, economic, de
mediu asupra industriilor adiacente și a lanțului de
producție. Taxonomia privind Finanțarea Durabilă
dezvoltă un instrument de clasificare, pe bază
de criterii tehnice care trebuie stabilite în mod
transparent și echitabil pentru toate sursele de energie
capabile să contribuie la decarbonare, a proiectelor
sustenabile din punct de vedere al investițiilor private.
Acest ghid urmează să stea la baza unei palete largi
de politici și strategii energetice la nivelul UE (spre
exemplu, instrumentul de etichetare a investițiilor
“EU Ecolabel” realizat de JRC, intențiile de oglindire
a criteriilor din Taxonomie în ghidul pentru ajutorul de
stat), dar și la nivelul mediului bancar și investițional
(o serie de bănci, precum BERD și BEI declarânduși deja intențiile de a aplica Taxonomia în clasificarea
investițiilor). Conform Regulamentului 2020/852
privind Taxonomia, se vor implementa 6 obiective de
mediu: atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
(care fac obiectul primului Act Delegat), utilizarea și
protejarea surselor de apă, tranziția către o economie
circulară, prevenirea și controlul poluării, protejarea și
restaurarea biodiversității (care vor face obiectul celui
de-al doilea Act Delegat, existând deja în acest sens
raportul emis de Platform for Sustainable Finance,
continuatorul TEG).

În baza rezultatelor analizei JRC revizuită de cele două
grupuri de experți independenți, Comisia a afirmat
cu diferite ocazii faptul că energia nucleară urmează
să fie introdusă într-un Act Delegat Complementar,
ce urmează să fie emis în trimestrul IV 2021, care va
acoperi nuclearul, gazul natural, o serie de activități
din agricultură, din domeniul industrial și forestier, o
alternativă fiind emiterea unui act normativ dedicat
energiei nucleare. Industria nucleară urmărește cu
Figura 2:
interes emiterea acestui Act Delegat Complementar
Intensitatea
și militează pentru o abordare holistică, echilibrată și
emisiilor de CO2 în bazată pe știință, a tuturor activităților din ciclul de
diferite state UE,
producție nuclear, evitându-se tratarea singulară a
sursa: FORATOM
energiei nucleare.
De asemenea, studii recente9 indică faptul că energia
nucleară are un efect de stabilitate asupra rețelelor
energetice naționale, iar o creștere peste pragul de
40% a contribuției energiilor din surse regenerabile
riscă să aibă un efect de destabilizare a siguranței în
aprovizionare. Potrivit unui studiu FORATOM, în cazul
în care procentul de energie regenerabilă crește cu
190% și cel al energiei nucleare rămâne neschimbat
până în 2050, Europa va continua să fie dependentă
de gaze naturale până la 26% și de cărbune până la
12% din necesarul de energie, ambele cu emisii mari
de CO2. Energia nucleară este un candidat potrivit
din punct de vedere al eficienței energetice și al
costurilor pentru a funcționa în sistem de back-up și
hibrid pentru creșterea cotei energiei regenerabile,
conform noilor ținte accelerate de decarbonare până
în 2030. Dezvoltările hibride nuclear-regenerabile se
află pe agenda AIEA, NICE Future și a altor organizații
internaționale.
Decarbonarea trebuie privită din perspectiva mai
largă a matricei Mediu-Social-Guvernanță (ESG),

Ca un aspect de interes, menționăm că în lume
sunt, în momentul de față, șase taxonomii diferite,
impunându-se ajungerea la o singură taxonomie
globala, care să aibă în vedere toate tehnologiile cu
emisii reduse de carbon, pentru a se asigura un efort
global unitar către o neutralitate climatică.
Pachetul Fit for 55
În contextul noului pachet legislativ Fit for 55 care
promovează un set de măsuri legislative privind
energia, mobilitatea, clădirile, taxarea emisiilor de
CO2, eficiența energetică, armonizate pentru a
permite atingerea țintei de decarbonare de 55% până
în 2030, se prevede un rol și mai important pentru
energia nucleară, rol pe care industria îl susține în
dialog cu factorii de decizie la nivel european. Este
important să avem o perspectivă globală, deoarece
reducerea emisiilor într-o anumită regiune a lumii
nu ar fi eficientă dacă eforturile nu sunt susținute de
toate țările și de toate sectoarele economice. Sectorul
energetic are o contribuție de 75% la emisiile de CO2,
deci este esențial să începem de aici. În sectorul
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energetic trebuie să analizăm utilizarea energiei în
clădiri (17,5%), mobilitate (16,2%), industrie (24,2%).
Modul în care producem energie și modul în care o
consumăm trebuie să fie supuse atenției împreună,
ca soluții integrate. Pachetul Fit for 55 are o abordare
sistemică adoptând reglementări pentru mobilitate
(reducerea emisiilor de GHG cu 13% până în 2030),
încălzire centralizată care va trebui să includă o creștere
a contribuției energiei din surse regenerabile de 1,1
creștere procentuală pe an, decarbonarea clădirilor
cu 49% până în 2030, creșterea numărului de mașini
electrice la 30 milioane până în 2030, introducerea
taxării pentru emisiile generate în transportul aerian
și naval. Aceste schimbări legislative vor conduce la
creștere costurilor vieții pentru cetățenii UE, cei mai
afectați urmând să fie cei din țările care se confruntă
deja cu sărăcie energetică și un standard scăzut de
viață. Deși Comisia Europeană urmează să creeze
un fond social - Social Climate Fund, bazat parțial
pe sume provenite din creșterea tarifelor Sistemului
de Comercializare a Emisilor (ETS), este posibil ca
acesta să nu fie suficient și alocat la timp pentru a
proteja populația și sectoarele industriale afectate de
creșterea prețurilor.

a electrolizatoarelor. În prezent, se află în dezvoltare
proiecte de stații de hidrogen cuplate la centrale
nucleare în SUA și în Marea Britanie, eficiența fiind
dovedită din punct de vedere conceptual.

În acest context, vedem un rol crescut pentru energia
nucleară ca motor al decarbonării, dar și ca factor de
stabilitate pentru rețelele energetice și pentru tariful
la energie. Decarbonarea și reziliența sistemelor
energetice trebuie abordate împreună pentru a ne
asigura că mixul energetic al viitorului este suficient
de stabil pentru a acoperi cererea în creștere generată
de electrificare, în fața unor condiții meteo din ce în
ce mai extreme. Dacă ne uităm la parcursul asumat
de România prin PNIESC, emisiile de CO2 trebuie
reduse cu 43,9% până în 2030 și dependența de
importurile de energie trebuie să scadă de la 20,8%,
astăzi, la 17,8%, până în 2030. Țintele pentru energia
regenerabilă au fost majorate la 40% prin revizia
Directivei UE pentru Energie Regenerabilă de la
32%, însă atingerea acestei ținte va trebui corelată
cu dezvoltarea unor capacități cu producție în bandă,
fără emisii de CO2. Măsurile de protecție a cetățenilor
afectați trebuie dublate de investiții și generarea
de locuri noi de muncă în industrii curate, care să
permită reconversia profesională a profesioniștilor
din industriile afectate. În fața măsurilor sporite de
decarbonare, industria europeană trebuie să poată
să își mențină competitivitatea la nivel internațional,
aceasta fiind o condiție pentru inovație, cercetare
și dezvoltare, conceperea și implementarea de
tehnologii noi.

Din perspectiva costurilor, centralele nucleare au un
avantaj net asupra altor surse de producere a energie,
dată fiind și experiența de exploatare și existența
unui lanț de aprovizionare consolidat care trebuie
menținut pentru a asigura costuri scăzute și pentru
noua tehnologie SMR.

Proiectele din domeniul nuclear, cele prezente cât și
noua tehnologie a reactoarelor mici modulare (“SMR”)
răspund acestor provocări sistemice și trebuie privite
inclusiv din perspectiva unor domenii conexe: eficiența
energetică, noile ținte pentru energia regenerabilă,
strategia UE pentru hidrogen curat, mecanismul EU
ETS, mecanismul de ajustare a costului carbonului
la graniță etc. Spre exemplu, în contextul ambițiilor
UE de a crește utilizarea hidrogenului curat de la
procentul de 2% astăzi la 13-14% până în 2030,
energia nucleară este capabilă să asigure producție
în bandă la costuri mai eficiente decât alte surse de
energie având în vedere factorul crescut de utilizare
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Privind mai departe în viitor, tehnologia nucleară
abordează deja schimbările nevoilor de consum,
devenind mai flexibilă, mai puțin solicitantă de capital
în faza de construcție și, de asemenea, rezolvând în
viitor problema deșeurilor nucleare prin reprocesare
continuă în reactoarele de generație IV. SMR
reprezintă răspunsul industriei nucleare la cerințele
de decarbonare, dar și de flexibilitate în coabitarea
cu tehnologiile regenerabile, ceea ce face ca această
tehnologie să fie mai ușor de implementat și operat
în zonele izolate de rețea, la locații industriale și așa
mai departe, cu sisteme de siguranță pasivă crescute,
care necesită mai puțină forță de muncă și mai puține
resurse, cum ar fi combustibil și apă de răcire, ca să
funcționeze. O soluție avută în vedere este dispunerea
SMR pe amplasamente ale unor centrale clasice
dezafectate, beneficiind de facilitățile existente (teren,
apă de răcire, racoduri la sistem, racorduri rutiere),
dar și de existența unei forțe de muncă calificată.

Potrivit raportul IEA, energia nucleară produsă prin
proiectele de extindere a duratei de viață (LTO) are
cel mai scăzut cost dintre toate sursele de producere
a energiei (32 USD/MWh) comparativ cu energia
eoliană (50 USD/MWh), solară (94 USD/MWh), gazul
natural (71 USD/MWh). Costul mediu de producere
ia în calcul toate componentele asociate generării
unui megawatt, de la construcție, punere în funcțiune,
alimentarea cu materie primă, operare, până la
scoaterea din funcțiune și gestionarea deșeurilor
rămase. Proiectele de noi centrale nucleare au, de
asemenea, un cost competitiv (69 USD/MWh), motiv
pentru care țări din Europa, precum Polonia, dar și din
alte părți ale globului, precum Emiratele Arabe Unite,
consideră energia nucleară o soluție eficientă pentru
înlocuirea combustibililor fosili.
Proiectele nucleare din România din perspectiva
contribuției la decarbonare
În România, ambele unități de la CNE Cernavodă
au condus la evitarea emiterii în atmosferă a 170 de
milioane de tone de CO2 de la intrarea în funcțiune,
ceea ce echivalează cu 10 milioane tone de CO2
pe an. Construirea a două unități suplimentare pe
amplasamentul Cernavodă, Unitățile 3 și 4, va dubla
această cifră, împreună cu creșterea contribuției
energie nucleare în producția de energie curată, de la
33% astăzi la 66% după 2031, când Unitățile 3 și 4 sunt
programate să devină operaționale. Retehnologizarea
Unității 1 joacă, de asemenea, un rol important în
decarbonare. Pentru mai puțin de jumătate din costul
unui nou reactor, România va avea aceeași capacitate
de producție din surse nucleare pentru încă 30 de ani,
în aceleași condiții de siguranță.
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Figura 3: Costul mediu de producere a energiei, Sursa: IEA

Din punct de vedere al impactului ESG, industria
nucleară din România înregistrează o contribuție anuală
de 5,7 miliarde de euro la PIB-ul național și asigură
12.600 de locuri de muncă. Această cifră va crește la
20.000 de locuri de muncă după inițierea noilor proiecte
nucleare anterior menționate.
Sectorul nuclear din România este capabil:
- Să asigure păstrarea forței de muncă calificate și să
oprească exodul de competențe
- Să încurajeze dezvoltarea locală și regională,
stabilitatea și abundența energetică, fiind un mijloc de
recuperare a decalajului dintre Vestul și Estul Europei,
în contextul Inițiativei celor 3 Mări.
- Să accelereze eforturile autorităților române și
regionale în domeniul cercetării și dezvoltării în
domeniul nuclear. România dezvoltă un reactor
european de generație IV numit Alfred și a dezvoltat,
de asemenea, tehnologia care va fi utilizată la
Instalația de Detritiere pe care SNN o va construi
pe amplasamentul Cernavodă. Există un potențial
semnificativ pentru dezvoltarea și interconectarea
în continuare a facilităților de cercetare și dezvoltare
din România cu cele europene, inclusiv în cadrul
programului EURATOM R&I.
- Să contribuie la atingerea obiectivelor de reducere
a emisiilor de CO2, menținând în același timp un
preț stabil al energiei pentru populație, reducând
întreruperile, și asigurând stabilitatea sistemului
inclusiv în fața unor evenimente extreme, cum ar fi
pandemia.
- Să reducă dependența de importuri și să construiască
o infrastructură energetică puternică ce va atrage
creștere economică, investiții și dezvoltarea regiunii.
https://unece.org/climate-change/press/international-climate-objectives-will-not-be-met-if-nuclear-power-excluded (2021)
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125953, (2021)
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-reporttaxonomy_en.pdf
4
Raportul “Global Warming of 1.5°C” (2018) care sustine faptul ca energia nucleara este o componenta esentiala în mentinerea incalzirii globale sub 1.5°C,
http://ipcc.ch/sr15
5
Raportul “Nuclear Power în a Clean Energy System” (2019) care afirma ca în absenta investitiilor în centrale nucleare noi și programe de prelungire a duratei
de viata, costul tranzitiei energetice va creste, la fel și cantitatea de emisii de CO2 estimata la 4 miliarde de tone emisii suplimentare de CO2, https://www.
iea.org/newsroom/news/2019/may/steep-decline-in-nuclear-power-would-threaten-energy-security-and-climate-goals.html
6
Raportul “World Energy Scenarios 2019. The Future Of Nuclear: Diverse Harmonies în the Energy Transition”, (2019) recunoscand rolul energiei nucleare în
decarbonare, https://www.worldenergy.org/assets/downloads/Nuclear_Scenarios_Exec_Summary_FINAL_for_website.pdf
7
Comunicarea “A Clean Planet for All” (2018) care prevede un procent pentru energia nucleară de 15% pânaă în 2050, asigurând coloana vertebrală a
sistemului energetic european, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/
TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
8
Raportul “Climate Change and Nuclear Power”, 2018, https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/CCNAP-2018_web.pdf
9
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-na-99-approvisionnement-electricite-janvier.pdf
1
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3
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Evoluții în sectorul energiei
din Republica Moldova
Alexandru Săndulescu
Consilier în cadrul Misiunii Înalților Consilieri UE pentru Republica
Moldova
Lucia Arsenii
Expert local în cadrul Misiunii Înalților Consilieri UE pentru Republica
Moldova

Republica Moldova și-a stabilit obiective ambițioase aferente dezvoltării sectorul energiei aliniate
la tendințele internaționale ce țin de asigurarea securității furnizării cu energie, promovarea
dezvoltării durabile și ameliorarea schimbările climatice și deja înregistrează o serie de rezultate
bune în aceste domenii.
Pe parcursul ultimilor ani au fost întreprinși pași concreți în vederea armonizării legislației
Republicii Moldova în domeniul energiei cu principiile sistemului de drept al Uniunii Europene
care reglementează domeniul, proces lansat în cadrul implementării angajamentelor asumate prin
semnarea Acordului de Asociere în anul 2014, precum și prin semnarea Tratatului Comunității
Energetice în 2010.
Prin acțiunile întreprinse în scopul alinierii legislației naționale la acquisul comunitar, autoritățile
din Republica Moldova urmăresc asigurarea cetățenilor cu energie sigură și la prețuri accesibile,
liberalizarea piețelor de energie, atragerea investitorilor în dezvoltarea noilor proiecte și în capacități
de producere a energiei, integrarea piețelor naționale de energie electrică și gaze naturale în piața
internă de energie a Uniunii Europene.
Transpunerea legislației Uniunii Europene în domeniul energiei electrice și gazelor naturale
În conformitate cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de Asociere și, anterior în cadrul
Tratatului Comunității energetice, autoritățile moldovenești au transpus în cadrul legislativ național
Pachetul energetic III privind piața internă de energie, astfel:
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Legea cu privire la energia electrică, Nr.107 din
27.05.2016, a transpus:
Directiva 2009/72/EC privind normele
comune pentru piața internă a energiei
electrice;
Regulamentul (EC) 714/2009 privind
condițiile de acces la rețea pentru
schimburile transfrontaliere de energie
electrică.
Legea cu privire la gazele naturale, Nr.108 din
27.05.2016, a transpus:
Directive 2009/73/EC privind normele
comune pentru piața internă în sectorul
gazelor naturale;
Regulamentul (EC) 715/2009 privind
condițiile de acces la rețelele pentru
transportul gazelor naturale.
Legea cu privire la energetică, Nr. 174 din
21.09.2017, a preluat în cadrul legislativ dispoziții
privind independența și competențele autorității
de reglementare.
În ceea ce privește implementarea acestor prevederi,
încă se mai lucrează la separarea activităților de
transport de cele de producere și furnizare a energiei
electrice și gaze naturale (unbundling).
În sectorul gazelor naturale, în Republica Moldova
sunt licențiați de către Agenția Națională pentru
Reglementarea în Energetică (ANRE RM) doi
operatori de transport, iar progresele aferente
separării activităților de transport sunt:
VestMoldTransgaz
SRL:
Independența
operatorul de transport a fost asigurată prin
aplicarea modelului separării de proprietate, iar
în august 2021 acesta a fost certificat de către
ANRE RM.
MoldovaTransgaz SRL: Procedura de separarea
a operatorului de transport este în curs,
Moldovagaz, compania vertical integrată a
elaborat un Plan de separare ce a fost aprobat de
către ANRE RM încă de la sfârșitul anului 2019.
Sunt însă o serie de întârzieri în luarea unor decizii
de către acționari, decizii necesare în vederea
aducerii la îndeplinire a planului, acționarul
principal al Moldovagaz fiind Gazprom.

POLITICI ENERGETICE

Ce ține de separarea operatorul de transport de
energie electrică Î.S. Moldelectrica, procedura este în
curs de elaborare. În anul 2019 s-a inițiat procedura
de separare pe modelul ”separare de proprietate”, dar
certificarea nu a avut loc nefiind îndeplinită cerința de
deținere a activelor în proprietatea privată a statului,
respectiv de către Moldelectrica. În prezent urmează
ca certificarea să se efectueze pe modelul ”operator de
sistem independent”, așa cum a fost certificată inițial
Transelectrica. Însă, în Legea 107/2018 privind energia
electrică nu este inclus acest model, iar Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este în proces
de modificare a Legii respective, urmărind, printre
altele, și introducerea în legislație a ”operatorului de
sistem independent”.
Tot ca dezvoltare legislativă, urmează ca în cadrul
ședinței Consiliului Ministerial al Comunității
Energetice ce va avea loc pe 25 noiembrie 2021 să
fie propus spre adoptare și transpunere în țările
contractante a pachetului energetic ”Energie curată
pentru toți europenii”. Republica Moldova urmează
să revizuiască legile cu privire la energia electrică
și gaze naturale, activități incluse și în Planului de
Acțiuni al actualului Guvern în vederea transpunerii
respectivului pachet și corectării unor deficiențe
identificate în aplicarea legilor actuale.
ANRE RM a reușit cu succes pe parcursul ultimilor
ani să asigure implementarea și aprobarea cadrului
legislativ secundar, astfel, creând-se premise pentru
dezvoltarea piețelor concurențiale de energie electrică
și de gaze naturale.
În acest sens, au fost elaborate și aprobate:
Regulile pieței de energie electrică – aprobate
prin Hotărârea ANRE Nr.283/2020;
Regulile pieței de gaze naturale - aprobate prin
Hotărârea ANRE Nr.534/2019;
Noua procedură de achiziție energie electrică
(pentru entitățile reglementate de ANRE).
Implementarea și aprobarea cadrului legislativ și
normativ a contribuit la evoluția pozitivă a gradului de
deschidere a pieței de energie electrică în Republica
Moldova.
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Stabilirea unui mecanism de echilibrare și
de plată a dezechilibrelor adaptat condițiilor
concrete din RM;
Modificarea Legii energiei electrice – crearea
posibilității desemnării unui operator de piață;
Desemnarea operatorului pieței energiei
electrice;
Punerea în funcțiune a Pieței pentru Ziua
Următoare, apoi a Pieței Intra-zilnice;
Cuplarea cu piețele angro de energie electrică
din România și Ucraina.
Transpunerea legislației în domeniul eficienței
energetice și promovării surselor regenerabile de
energie
Domeniul surselor de energie regenerabile și
promovarea eficienței energetice reprezintă piloni
pe care se bazează politicile statului în asigurarea
dezvoltării durabile și decarbonării. Astfel, în aceste
domenii, au fost deja transpuse în cadrul legislativ
național a Directivelor UE, următoarele:
Legea privind promovarea utilizării energiei
din surse regenerabile – Nr.10/2016, a transpus
Directiva
2009/28/CE
a
Parlamentului
European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009
privind promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile;
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Ruta ”clasică”:
Conductele TransBalcanice în flux direct
Interconectorul UA – RM, Alexeevca
Rute ”alternative”:
Gazoductul Iași – Ungheni – Chișinău, funcțional
din 1 octombrie 2021
Conducta TransBalcanică T1 în flux invers
Interconectorul UA – RM Alexeevca

Urmează continuarea implementării cadrului legislativ
și a măsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor
stabilite, respectiv și dezvoltarea cadrului legislativ în
domeniul surselor de energie regenerabile și eficienței
energetic, cât și a unor ținte mai ambițioase:
Modificarea Legilor în vederea transpunerii
pachetului UE ”Energie curată pentru toți
europenii”;
Noi reglementări privind etichetarea energetică;

Creșterea securității în aprovizionarea cu energie
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În prezent, cu sprijinul RO și al UE, există următoarele
rute de aprovizionare cu gaze naturale:

Este de menționat că Republica Moldova a fost prima
țară din Comunitatea Energetică care a transpus
Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică.

Finalizarea și aprobarea Planului Național Energie
și Climă.

Urmează elaborarea și punerea în aplicare, de către
Guvern și ANRE RM, a mecanismelor necesare pentru
funcționarea piețelor concurențiale:

Moldova este în mod istoric dependentă 100% de
gazul natural importat din Federația Rusă, astfel este
necesară asigurarea securității aprovizionării prin
diversificarea rutelor și surselor de aprovizionare.
Totodată, prin aceste măsuri se va asigura și
consolidarea rolului Republicii Moldova de culoar de
tranzit bidirecțional al gazelor naturale.

Legea cu privire la eficiența energetică –
Nr.139/2018, a transpus Directiva 2012/27/UE
privind eficiența energetică,

Dezvoltarea activității Furnizorului Central de
Energie Electrică (un cumpărător unic pentru
energia electrică produsă din surse regenerabile
și centrale de cogenerare din cadrul SACET-urilor,
corelat cu dezvoltarea pieței de energie electrică;

Figura 1. Deschiderea pieței de energie electrică (sursa; ANRE RM)

Diversificarea rutelor de aprovizionare cu Gaze
naturale

Dependența de resursele energetice externe și lipsa
celor proprii impune Republicii Moldova o atenție
sporită față de creșterea securității în aprovizionarea
cu energie, cu axare pe 3 sectoare: gaze naturale,
energie electrică și surse de energie regenerabilă.

Asigurarea interconexiunilor de Energie electrică
În sensul asigurării securității energiei electrice prin
dezvoltarea interconexiunilor, Republica Moldova are
stabilite 3 obiective:
1. Asigurarea securității aprovizionării cu energie
electrică prin consolidarea interconexiunii cu
sistemul energetic din Romania (ENTSO-E);
2. Consolidarea sistemului național de transport
a energiei electrice și conectarea la sistemul
ENTSO- E;
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3. Consolidarea rolului Republicii Moldova de
culoar de tranzit bidirecțional al energiei electrice.
Atingerea obiectelor poate fi asigurată
implementarea următoarelor 2 proiecte:

prin

Interconectarea sincronă UA-RM- ENTSO-E:
Studiile de fezabilitate ENTSO-E finalizate
Program de probe propus de Ucraina, în analiză
la ENTSO-E
Interconectarea asincronă, ce include:
Linia electrică de 400 kV Vulcănești – Chișinău
Elemente de rețea conexe liniei electrice
Stația Back-to-Back de 600 MW Vulcănești

Promovarea surselor de energie regenerabilă
Conform Legii nr. 10/2016, Republica Moldova a
aprobat următoarele scheme de sprijin pentru
promovarea energiei electrice din surse regenerabile:
a) preț fix, stabilit în cadrul licitației, pentru
investiții de peste 1 MW/4 MW în cazul sursei
eoliene;
b) tarif fix, stabilit de ANRE, pentru proiecte
sub 1 MW putere instalată (sau 4 MW în cazul
proiectelor eoliene).
De asemenea, a fost aprobat și mecanismul de
”contorizare netă”, destinat consumatorului final,
deținător al unei centrale electrice cu putere instalată
de până la 200 kW ce produce energie electrică
utilizată doar pentru uzul propriu al consumatorului.
În Republica Moldova, capacitatea totală a centralelor
electrice din surse de energie regenerabilă este de
circa 72.92 MW, din care centrale eoliene (45.1 MW),
unități de cogenerare pe bază de biogaz (6.35 MW),
instalații solare (5.22 MW), hidrocentrale (16,25 MW).
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Totodată, sunt instalate centrale termice pe bază
de biomasă cu o putere instalată de circa 113 MW,
acestea corespunzând atât sectorului public, cât și
rezidențial (sursa: MIRD, 2020).
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Pentru viitorul apropiat, Guvernul și-a propus probarea
limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor
de capacitate în domeniul energiei electrice din surse
regenerabile până în anul 2025. În conformitate cu
acesta, urmează a fi susținute prin mecanisme de
promovare capacități intermitente de producere a
energiei electrice de până la 250 MW de (105 de vânt,
145 PV), precum și o susținere importantă a investițiilor
în unitățile de cogenerare în bază de biogaz (deșeuri
menajare solide, ape reziduale, deșeuri din agricultură
etc.). Pentru aceste surse controlabile de energie
electrică se vor utiliza doar tarife fixe, garantate pe 15
ani, indiferent de capacitatea instalată a proiectului.

Tot Guvernul urmează a organiza începând din 2022,
după revizuirea cadrului legal, licitațiile pentru mari
proiecte investiționale în domeniul utilizării surselor
regenerabile.
Concluzii
Republica Moldova este printre țările semnatare ale
Tratatului Comunității Energetice cu unele dintre
cele mai bine rezultate la transpunerea legislației
comunitare.
Pe parte de legislație secundară, ANRE a recuperat în
ultimii ani întârzierile din perioada anterioară.
Noi pachete legislative ale UE vor trebui transpuse, mai
ales ca urmare a cerințelor de diminuare a impactului
asupra mediului și combatere a schimbărilor climatice.
Dezvoltarea piețelor concurențiale de energie
electrică și gaze naturale se va accelera, un operator
al pieței angro de energie electrică va trebui creat, de
preferat pe model Opcom.
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Planul Național Integrat în domeniul
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021—
2030 (PNIESC) în versiune actualizată a fost
aprobat prin HG în luna octombrie
Prof. dr. ing. Stefan Gheorghe

Așa cum este cunoscut, Uniunea Europeană și-a
asumat un rol important în privința combaterii
schimbărilor climatice, prin cele 5 dimensiuni
principale: securitate energetică, decarbonare,
eficiență energetică, piața internă a energiei și
cercetare, inovare și competitivitate.
În acest sens, Uniunea Europeană a stabilit obiective
privind energia și clima la nivelul anului 2030, după
cum urmează:
· Obiectivul privind reducerea emisiilor interne
de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până
în 2030, comparativ cu 1990;
· Obiectivul privind un consum de energie din
surse regenerabile de 32% în 2030;
· Obiectivul privind îmbunătățirea eficienței
energetice cu 32,5% în 2030;
· Obiectivul de interconectare a pieței de
energie electrică la un nivel de 15% până în 2030.
În consecință, pentru a garanta îndeplinirea acestor
obiective, fiecare stat membru a fost obligat să
transmită Comisiei Europene un Proiect al Planului
Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor
Climatice (PNIESC) pentru perioada 2021-2030, până
la data de 31 decembrie 2018. Proiectele PNIESC
stabilesc obiectivele și contribuțiile naționale la
realizarea obiectivelor UE privind schimbările
climatice. Ca urmare a termenului stabilit, România a
transmis propriul proiect PNIESC la acea dată.
Dupa implementarea recomandărilor Comisiei
Europene, Planului Național Integrat în domeniul
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021—2030 a fost
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2021
care a fost publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 963 din 8 octombrie 2021. În acest sens,
documentul aprobat trebuie implementat de către
autoritățile române în vederea atingerii obiectivelor
convenite cu Comisia Europeană.

În urma recomandărilor Comisiei, contribuția
actualizată a României la realizarea obiectivelor
Uniunii Europene până în 2030 este evidențiată în
documentul aprobat și este prezentată sintetic în
continuare:
Principalele obiective ale României în cadrul PNIESC
2021 – 2030, la nivelul anului 2030
Reamintim că CNR-CME a participat la elaborarea
documentului inițial PNIESC, în calitate de
subcontractor al Deloitte.
În cadrul unei conferințe recente, Ministerul Energiei
a informat că PNIESC va fi rediscutat și actualizat
cu Comisia Europeană în anul 2022. Mesagerul
energetic va urmări și relata toate aceste evoluții.

Sursă: Analiză Deloitte pe baza documentelor oficiale elaborate de autoritățile implicate în elaborarea PNIESC
Nota: *) Valorile emisiilor ETS corespund celor incluse în proiectul PNIESC, transmis în data de 31 decembrie 2018 către
Comisia Europeană; se estimează totuși că este posibil ca valoarea finală pentru anul 2030 să scadă, printre altele, ca urmare
a diminuării consumului final de energie, precum și a scăderii producției de energie electrică din cărbune.
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Opinii asupra unor probleme
actuale majore din energia
românească
Dr. ing. Alexandru Valeriu Binig
La solicitarea redacției revistei Mesagerul Energetic, autorul tratează mai jos mai multe teme
din problematica actuală a energiei din România și din regiune.
România “condamnată la descentralizare”?
“Condamnată” între ghilimele, pentru a marca
oportunitatea extraordinară de a tranzita rapid din
epoca energeticii de mare putere cu producere
situată la mare distanță de locul de consum la
epoca producerii distribuite (racordate la rețeaua de
distribuție), practic descentralizate, lângă locul de
consum, folosind energii regenerabile.
Efectul fatidicului articol 23 din Legea Energiei
Electrice și Gazelor Naturale nr. 123/2012 a fost
împedicarea finanțării investițiilor private în
producerea de energie electrică prin credite bancare
bazate pe contracte bilaterale negociate (numite și
“Long term PPA - Power Purchase Agreement”). În
condițiile în care statul a încetat să fie principalul
investitor din sectorul energetic, organizațiile
reprezentative ale mediului de afaceri au atras atenția
pe toate canalele de comunicare asupra riscului
enorm privitor la securitatea alimentării cu energie
electrică a României.
Privind retrospectiv, nu se pot remarca proiecte mari
noi care să intre în funcțiune pe termen mediu și să
contribuie la acoperirea consumului României (cu
excepția proiectului de la Iernut, care poate da o
indicație privind cât ar dura construirea și punerea
în funcțiune a unui grup nou decis/finanțat astăzi
și a grupurilor de la Cernavodă, care nu vor intra în
funcțiune în următorii 5 ani).
În prezent, România are un deficit de adecvanță a
sistemului electroenergetic național. Se pregătesc noi
retrageri din funcțiune ale capacităților învechite. Nu
există proiecte mari noi în faze avansate de decizie de
finanțare și autorizare. Capacitățile de interconexiune
transfrontalieră sunt insuficiente, în condițiile în care
România se află la frontiera ENTSO-E.
Soluția este instalarea de capacități noi cu tehnologii
care permit un ciclu de finanțare, autorizare,
construire, punere în funcțiune scurt. La ora actuală
acestea sunt cele care folosesc energii regenerabile.
Aș adăuga motoarele pe gaz natural, dar ele trebuie
să asigure co/tri/quadri-generare pentru a valorifica
la maxim orice molecula de gaz, în contextul prețurilor
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actuale – adică dezvoltarea lor trebuie asociată unor
consumuri de căldură. Dar grosul investițiilor în
producerea de energie electrică în România va folosi
energii regenerabile. să nu uitam că și producția de
hidrogen verde, așteptat să preia consum industrial
sau din transporturi va necesita electricitate din
surse regenerabile.

dispecerizabil, cuplare a sectoarelor – Power to Gas,
Vehicle to Grid). România nu are luxul altor țări care
au suficientă Flexibilitate în sistem și au timp să
elaboreze mecanisme de remunerare a capacitaățlor
și să dea timp investitorilor privați să exploateze aceste
mecanisme construind noi surse de Flexibilitate.
În România, noile resurse de Flexibilitate trebuie să
preceadă apariția noilor capacități de producere din
surse regenerabile. Altfel, Operatorul de Sistem nu va
avea la dispoziție suficiente rezerve pentru a menține
constantă frecvența în SEN pe fondul unei producții
variabile (chiar nedispecerizabile) din ce în ce mai
mari.
În acest context crește semnificativ rolul pe care
îl vor juca Operatorii de Sisteme de Distribuție
(‘DSO”). Directiva 2019/944/UE prevede că ei vor
deveni operatori de piață neutri pentru procurarea
de Flexibilitate Distribuită (cel mai probabil cu
preponderență pentru reglajul de tensiune și

Totuși, aceste noi capacități au o producție variabilă,
intermitentă. Chiar dacă ele contribuie la creșterea
adecvanței SEN, ele vor pune o presiune masivă
pe Flexibilitatea SEN. Am arătat în articole FOREN/
SIREN că a fost atinsă capabilitatea SEN de a asigura
Rezerva Terțiară Rapidă (Rezerva Acționată Manual
pentru Restaurarea Frecvenței – mFRR) pentru
centrale eoliene. Niciuna din noile centra eoliene
sau solare nu are la acest moment asociat în sistem
resurse de Flexibilitate.
În consecință, România are nevoie urgentă de
investiții în capacități de Flexibilitate (producere
distribuită – ex: motoare pe gaz, stocare, consum
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Coordonare centralizată a ajutorului de stat pentru
sectorul energetic în România?
Cele de mai sus arată necesitatea orientării alocărilor
de fonduri structurale, Fondului de Modernizare,
PNRR etc spre noi soluții de Flexibilitate în SEN,
pentru a satisface o necesitate strategică și urgentă
a României. Dar există mult mai multe forme de
ajutor de stat: certificate verzi, scutiri de la obligația
de plată a contribuției pentru certificate verzi, bonus
pentru cogenerare eficientă, contracte avantajoase
cu societăți deținute de stat (cum ar fi contracte
negociate direct pentru servicii tehnologice de sistem,
racordate la rețeaua electrică plătită de operatorul de
rețea pentru un agent economic etc), facilități fiscale,
alocări gratuite de drepturi de emisie de gaze cu
efect de seră, investiții din fondul constituit în urma
licitațiilor pentru drepturi de emisie etc.
Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene
(TFEU) prevede că statul trebuie să acționeze ca
un investitor privat. Statul a încetat să fie principalul
investitor în sectorul energetic românesc. Dar peste
tot în UE, statul a păstrat pârghia ajutorului de stat
pentru a direcționa investițiile private acolo unde
strategia se consideră oportun să apară noi capacități.
Nu se mai observa investiții de tip “merchant”
în care investitorul se bazează pe evoluția pieței
pentru a-și recupera investiția și a-și plăti creditul.
Investitorii se orientează în subsectoarele în care
statul direcționează ajutor de stat care să ducă la
rentabilități acceptabile, practic garantate.

Unul din principalele obstacole în calea penetrării
electricității din surse regenerabile este capabilitatea
rețelei de transport de a găzdui noi proiecte
centralizate cu puteri instalate de 50 MW sau mai
mult, la nivelul necesar acoperirii deficitului de
adecvanță din sistem. Proiecte mature, în faza “ready
to build”, amplasate în zone cu potențial eolian
ridicat, așteaptă momentul racordării la SEN, datele
avansate fiind 2024, 2025 etc, funcție de evoluția
marilor proiecte în linii noi care să ridice capacitatea
de extracție și transport a energiei nou produse.
În acest context, vedem din ce în ce mai multe
inițiative “descentralizate”: aproape de locul de
consum, racordate la rețeaua de distribuție. Agenții
economici din industrie și comerț care au suprafețe
de teren disponibile își instalează parcuri fotovoltaice,
devenind
practic
autoproducători/prosumeri.
și numărul prosumerilor - persoane fizice are o
dinamică impresionantă. Evoluția actuală a prețurilor
energiei electrice va duce la accentuarea acestui
fenomen. Practic, România este “condamnată la
descentralizare”…

instalarea acestor contoare finanțându-se din PNRR
(ca exemplu) un program național în urma căruia în 2
ani orice consumator din România ar avea un contor
inteligent.

managementul congestiilor de rețea). Consecința
este necesitatea unei digitalizări accelerate. Unele
prevederi din pachetul “Fit for 55” propus de Comisia
Europeană generează Operatorilor de Sistem de
Distribuție obligativitatea de a informa orar utilizatorii
de rețea cu privire la procentul de energie regenerabilă
din totalul energiei consumate.
Recitind cele de mai sus, observăm că pentru
sectorul energetic românesc, cuvintele cheie ale
tranziției energetice: Decarbonare, Descentralizare,
Digitalizare reprezintă imperative fără de care nu se
pot construi strategii.
Cu privire la necesitatea de a construi urgent resurse
de Flexibilitate, mesajul este că România trebuie să
aloce rapid, masiv, ajutor de stat sub formă de ajutor
de stat pentru investiții pentru dezvoltarea acestor
instalații. Nu vorbim de 400 MW în capacități noi de
stocare conform PNIESC, ci de multe mii de MW,
care vor genera și o industrie orizontală sustenabilă
în țară.
Digitalizarea rețelelor începe cu contorizarea
inteligentă. Nu ar fi o idee rea să se accelereze

În România sunt multe instituții sau entități care
gestionează ajutor de stat: MIPE pentru PNRR, Just
Transition Mechanism, fonduri structurale, Ministerul
Energiei pentru Fondul de Modernizare, Administrația
Fondului de Mediu pentru bugetul constituit prin
licitarea drepturilor de emisie de gaze cu efect de
seră, Transelectrica pentru certificate verzi și bonus
de cogenerare (scheme definite de către ANRE),
Ministerul Dezvoltării regionale pentru fonduri
europene destinate eficienței energetice a clădirilor
etc. Sunt sume enorme reprezentând o componentă
importantă a fluxului investițional către sectorul
energetic. Certificatele verzi, bonusul de cogenerare,
alocările gratuite de drepturi de emisie, scutirea
de la plata valorii certificatelor de emisii din prețul
electricității pentru marii consumatori reprezintă
ajutor de stat pentru operare, dar în majoritate e
vorba de ajutor de stat pentru investiții.
În acest context devine foarte important ca
direcționarea acestor fonduri să fie coordonată la
nivel centralizat guvernamental, pentru a subroga
alocarea de ajutoare de stat unei politici energetice
naționale, eventual cu observarea angajamentelor
cuprinse în PNRR și în PNIESC. În caz contrar,
coordonarea fiecărei filiere de ajutor de stat revine
câte unei instituții, care se consultă mai mult sau mai
puțin eficient cu alte instituții și capătă practic un
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rol coordonator național chiar fără a avea atribuții în
implementarea unei strategii energetice naționale.
Criza prețurilor energiei
În documentul său Energy Prices Toolkit, Comisia
Europeană transmite câteva mesaje pe care le-aș
sintetiza astfel, privind dinspre România:
- Există o percepție de deficit de gaze naturale,
datorată acumulării insuficiente în depozite
subterane, redirecționării fluxurilor de LNG din
SUA către America Latină și Asia, redirecționării
gazului din Rusia către Asia, și altor cauze
comerciale; o asemenea percepție a dus la
creșterea prețurilor gazului natural (Asia plătește
prețuri foarte mari). În Uniunea Europeană se
produce multă electricitate folosind gaz natural,
în consecință prețul electricității a crescut;
- Piețele de electricitate fiind cuplate, există
o contagiune care crește prețul chiar și în țări
care nu se bazează masiv/preponderent pe gaz
natural pentru producerea electricității, cum ar fi
România;
- Prețul electricității a crescut și din cauza
creșterii prețului drepturilor de emisie de gaz cu
efect de seră;
- Criza este temporară; nu este cazul să se
modifice mecanismele de piață prin intervenții
distorsionante pe termen scurt ce pot avea efecte
pe termen lung;
- Se recomandă mecanisme de “redistribuire”
prin care se livrează ajutoare focalizate
pe consumatori vulnerabili, IMM-uri și alți
consumatori afectați de criză – se pot folosi
resurse bugetare, fondurile constituite din
comercializarea drepturilor de emisie de gaze cu
efect de seră, se pot acorda credite fiscale etc;
- Dar se descurajează plafonări de prețuri sau
chiar trecerea de la sistemul “pay as cleared”
aplicat în toate piețele europene la sistemul “pay
as bid”; dacă într-o piață cuplată cu alte piețe
se introduce “pay as bid”, participantul fie ridică
prețul, fie ofertează pe piețe cuplate la prețuri
mai mari;
- Trebuie accelerate investițiile în producerea
de energie electrică din surse regenerabile pentru
a substitui gazul natural și a reduce dependența
UE de importuri;
Din punctul meu de vedere, documentul vede
sectorul energetic drept integrat pe verticală, o
“gaură neagră” ce profită din criza prețurilor. Ar trebui
identificați în lanțul de valori al sectorului energetic
agenți economici rezultați în urma procesului de
unbundling, unii din ei beneficiari ai acestei crize,
unii din ei perdanți, cu nevoia de a fi sprijiniți prin
mecanisme de redistribuire.
În alte țări, guvernele au identificat “câștigătorii” și
le-au impozitat veniturile, deoarece erau operatori
privați. În România, statul este acționar la câțiva
“câștigători” și poate colecta aceste “câștiguri” prin
colectarea de dividend - adică statul român este un
“câștigător” al crizei prețurilor energiei. Apoi statul
poate redistribui către cei afectați de această criză a
prețurilor.
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Trebuie spus că această creștere se datorează în
special creșterii prețurilor pe piața angro, unde
concurența la producere nu mai este la nivelul din
2004 când s-au scris regulile de piață aliniate cu
practica europeană. Trebuie clarificat că prețurile de
închidere pe piața spot sunt determinate de oferta de
vânzare a producătorului marginal, care este frecvent
producătorul de energie pe lignit, ce emite în jur de
0,9 tone CO2/MWh și trebuie să-și acopere costul
drepturilor de emisie.
Inițiativele legislative de tip “plafonarea prețurilor
la consumatorul final” ar conduce la distorsiuni în
piață și la sacrificarea furnizorilor, care ar fi prinși
între prețurile angro în creștere puternică și plafonul
fixat de autorități. Dacă mecanismul de redistribuire
asociat (“înființarea unui fond național”) ar întârzia în
implementare și în efectuarea plăților, furnizorii ar fi
condamnați la faliment rapid.
Mult mai interesantă ar fi plafonarea prețurilor pe
piața angro – acolo unde aparent concurența nu își
îndeplinește rolul de scădere a prețurilor în beneficiul
consumatorilor finali. Această plafonare se poate
realiza teoretic prin intervenția Consiliului Concurenței
(dar ar fi necesară o investigație sectorială și procedura
ar dura peste 4-5 luni) sau prin intervenția Guvernului
cu avizul ANRE și Consiliului Concurenței (procedura
mult mai rapidă). Dar, așa cum s-a arătat anterior, în
virtutea principiului liberei circulații a mărfurilor în
TFEU, producătorii din România ar putea vinde în
alte țări la prețurile ridicate remarcate actualmente
în România. Așadar, nici plafonarea prețurilor angro,
nici plafonarea prețurilor cu amănuntul nu ar aduce o
soluție sustenabilă și nedistorsionantă.

Sistemul de reglementare de la noi implică obligația
distribuitorilor de a achiziționa în regim concurențial,
din piața angro, energia electrică necesară acoperirii
pierderilor în rețea. La începutul unei perioade de
reglementare, ANRE stabilește volumul de pierderi
estimate pentru fiecare an din acea perioadă, precum
și prețul la care estimează că se va achiziționa energia
de pe piața angro în acel an. Operatorul de distribuție
colectează tarifele de distribuție de la utilizatorii de
rețea, acumulând astfel sumele necesare pentru plata
energiei achiziționate.
Dacă sumele alocate ex-ante nu sunt suficiente
pentru achiziția energiei aferente consumului propriu
tehnologic al rețelelor, operatorul poate recupera
sumele-diferență prin tarifele practicate abia la doi
ani după anul respectiv – are loc o corecție pozitivă,
după ce operatorul trebuie să suporte deficitul din
propriile rezerve. Totuși, o regulă de bază impusă de
reglementator este menținerea creșterilor anuale de
tarife medii sub 7% în termeni reali.
Situația la nivelul anului 2021 este excepțională,
iar cea la nivelul anului 2022 se anunță dramatică.
Creșterea prețului energiei pe piața angro va duce
la depășirea sumei bugetate și plătite ex-ante prin
tarifele de distribuție pe parcursul anului 2021.
Operatorii de distribuție ajung în situația în care
prestează un serviciu public cu deplină respectare a
cadrului legislativ și de reglementare, dar încheie anul
cu pierderi financiare – lucru de neacceptat pentru
cazul unui operator de monopol natural prestator de
serviciu public într-o țară a Uniunii Europene. Dar, dacă

pe parcursul anului 2021 operatorii de distribuție au
reușit să se protejeze prin achiziții forward de energie
și să limiteze pierderile estimate pentru sfârșitul de
an, pentru anul 2022, din cauza lichidității reduse din
piața angro, operatorii vor fi expuși prețurilor de pe
piața spot, la nivele probabil de 3 ori mai mari decât
cele recunoscute ex-ante.
Soluția apare din nou a fi o redistribuire – în condițiile
în care operatorii de distribuție au plătit prețuri mai
ridicate în piața angro, iar astfel de prețuri au fost
colectate de producători proprietate de stat apoi
vărsate la bugetul de stat sub formă de dividend,
se poate avea în vedere sprijinirea operatorilor de
distribuție, considerați drept consumatori finali, cu
o sumă fixă pe MWh achiziționat pentru a acoperi
prețul crescut al energiei pentru pierderi. Astfel
de plată către un operator de monopol natural nu
reprezintă ajutor de stat după noile linii directoare
ale UE (CEEAG) privind ajutorul de stat pentru climă,
energie, protecția mediului. Mai mult, acest cost
suplimentar ar trebui oricum recuperat prin tarife
superioare de la utilizatorii de rețea, deci plata unei
sume către operatorul de distribuție este de fapt un
ajutor pentru toți utilizatorii rețelei sale.
Cele prezentate mai sus reprezintă considerații
personale ale unui membru individual al CNR-CME
din anul 1998 și nu opinii ale angajatorului sau ale
organizațiilor mediului de afaceri în care coordonez
grupuri de lucru în domeniul Energiei.

În concluzie, redistribuirea din sursele bugetare
create prin colectarea dividendelor de la câștigătorii
acestei crize pare a fi cea mai realistă soluție. Cum
a menționat Comisia Europeană, poate fi folosit
și Fondul Național de Mediu, pot fi acordate și
credite fiscale. Important este însă ca instrumentele
menționate deja să fie folosite judicios și să se
definească mecanisme clare de implementare care
să nu genereze riscuri de neplată (sau plată întârziată)
pentru agenții economici implicați.
Nu trebuie uitat efortul pe care trebuie să-l facă
furnizorii, care sunt interfața lanțului de valori
energetice cu clientul, pentru implementarea
diferitelor măsuri: plăți directe către consumatorii
vulnerabili, plăți fixe către toți consumatorii,
amânări la plata facturilor, reducere de TVA facturat
consumatorilor, necolectarea de contribuții pentru
certificate verzi sau pentru cogenerarea eficientă,
nedeconectarea consumatorilor pentru neplată
etc. Furnizorii intervin direct și suportă costurile
implementării și operării mecanismelor de protecție,
dar joacă și un rol de buffer financiar între clienți și
structurile statului care ar oferi redistribuiri (trezorerii,
autorități locale, autorități fiscale etc). Toate riscurile
ar fi asumate de acești furnizori, care ar putea
dispărea subit dacă mecanismele de decontare nu ar
funcționa ritmic și rapid.
Trebuie menționat un caz foarte interesant, specific
României: acela al distribuitorilor de energie electrică.
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Electricity Spot Markets

DAM (SDAC)

IDM (SIDC)

Product: Hourly and block electricity delivery contracts
Delivery period: Following day
Type of trading: Auc�on
Trading days: Every day of the year
Price: Set where aggregated curves for sell and buy meet

Product: Hourly and block electricity delivery contracts
Delivery period: Same day or the following day
Type of trading: Single Intra-Day Coupling Model Con�nuous intraday market
Trading days: Every day of the year
Price: First-come ﬁrst-served principle - highest buy price and the lowest sell price
get served ﬁrst

Volume [MWh]
Price [Euro/MWh]
Market Share [%]
Value [mil.Euro]

24,924,009
39.46
45.64
1,013.6

CMBC-EA-Flex

CMBC-FP

CMBC-CN

Product: Framework fuel processing contracts
Delivery period: >1 day for Base, Peak and Oﬀ-Peak
load type
Type of trading: Open call auc�on
Trading days: Working days
Price: Best responding oﬀer price

Product: Standard electricity contracts
Delivery period: >1 day for Base, standardized Peak
and Oﬀ-Peak load type
Type of trading: Con�nuous trading
Trading days: Working days
Price: Best responding oﬀer price

Traded contracts
15,421,466
52.46
809.1

CM-OTC

582,823
43.04
1.07
25.1

Electricity Bilateral Contracts

Product: Framework electricity contracts
Delivery period: >1 month for Base, standardized Peak
and Oﬀ-Peak load type
Type of trading: Extended auc�on with the possibility
to use products that ensure the ﬂexibility of trading
Trading days: Working days
Price: Equilibrium market price
Volume [MWh]
Price [Euro/MWh]
Value [mil.Euro]

Volume [MWh]
Price [Euro/MWh]
Market Share [%]
Value [mil.Euro]

LCM

CMUS

Product: Framework electricity contracts
Delivery period: Between 1 and 5 years, for Base,
standardized Peak and Oﬀ-Peak load shapes
Type of trading: Method set based on nego�a�on,
Open call auc�on and Con�nuous trading
Trading days: Working days
Price: Best responding oﬀer price

Product: Standard electricity contracts (based on
EFET agreements)
Delivery period: >1 day for Base, standardized Peak
and Oﬀ-Peak load type
Type of trading: Con�nuous trading
Trading days: Working days
Price: First-come ﬁrst-served principle - highest buy
price and the lowest sell price get served ﬁrst

Traded contracts
8,963,029
51.74
463.7

Volume [MWh]
Price [Euro/MWh]
Value [mil.Euro]

Product: Framework electricity contracts
Delivery period: >1 month for Base and
standardized Peak load type
Type of trading: Con�nuous trading
Trading days: First Monday of the month
Price: Best responding oﬀer price

Traded contracts
35,611,349
48.79
1,737.5

Volume [MWh]
Price [Euro/MWh]
Value [mil.Euro]

CME-RES-GC

CMLT

Product: Framework electricity and green cer�ﬁcates contracts
Delivery period: >1 month for Base, standardized Peak, Oﬀ-Peak or other load type
Type of trading: Extended auc�on
Trading days: Working days
Price: Equilibrium market price

Product: Speciﬁc electricity contracts
Delivery period: >1 year for Base, standardized Peak, Oﬀ-Peak or other load type
Type of trading: A set of methods based on nego�a�on, Open call auc�on and
Con�nuous trading
Trading days: Working days
Price: Best responding oﬀer price

Volume [MWh]
Price [Euro/MWh]
Value [mil.Euro]

Traded contracts
987,457
41.67
78.4

Number GC
Price [Euro/GC]
Value [mil.Euro]

2,667,987
29.40
41.3

Natural Gas Markets

CMNG-OTC

CMNG-LP

CMNG-LN

DAM-NG

Product: Standard Natural Gas contracts
Delivery period: Weekend and >1 week
for Base load type
Type of trading: Con�nuous trading
Trading days: Working days
Price: First-come ﬁrst-served principle
where the highest buy price and the
lowest sell price get served ﬁrst

Product: Natural Gas Contracts
Delivery period: >1 week
Type of trading: Open call auc�on
Trading days: Working days
Price: Best responding oﬀer price

Product: Standard Natural Gas contracts
Delivery period: >1 week for Base load type
Type of trading: Con�nuous trading
Trading days: Working days
Price: Best responding oﬀer price

Product: Daily Natural Gas contracts
Delivery period: Following day
Type of trading: Auc�on
Trading days: Every day of the year
Price: Equilibrium market price

Environmental Markets
Green cer�ﬁcates*

Volume [MWh]
Price [Euro/MWh]
Value [mil.Euro]

Traded contracts
4,178,565
14.38
60.1

REMIT
Repor�ng

GCACSM

GCACTM

Se�lement

OPCOM RRM

Product: Green cer�ﬁcates
Type of trading: Auc�on
Trading days: Working days
Price: Equilibrium market price

Product: Green cer�ﬁcates
Type of trading: Con�nuous trading
Trading days: Working days
Price: Best responding oﬀer price

OPCOM performs ﬁnancial se�lement
for spot energy markets, balancing
market and imbalances (15-minute
imbalance se�lement period applies)

OPCOM performs trade repor�ng
services for all trades performed on the
managed markets as well as providing
repor�ng services to third par�es as
RRM (Registered Repor�ng Mechanism).

Number GC
Price [Euro/GC]
Value [mil.Euro]
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6,578,991
29.40
193.4

Number GC
Price [Euro/GC]
Value [mil.Euro]

ANUL
XIX, NR.Registry
218,
* OPCOM is managing the Romanian
Green Cer�ﬁcates
Note: All informa�on listed is based on 2020 trading data

259,701
29.40
7.6
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FEL România: Rolul hidrogenului în ecuația
energetică locală
Nota Redacției: Future Energy Leaders România este programul de tineret al Comitetul Național Român al
Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), o comunitate de tineri ambițioși, care au făcut din energie menirea
lor în viață. FEL a demonstrat deja capabilitatea nu numai volitivă, dar și profesională de a avea atitudine față de
toate marile confruntări ale energeticii mondiale, cu aplicație în România. Articolul de față și mai ales studiul pe
care autorii ne invită să îl citim sunt o confirmare!
Neutralitatea climatică în 2050, consfințită ca obiectiv
imperativ și imuabil prin Legea Europeană a Climei,
reclamă ca statul român să conchidă urgent asupra
unei viziuni strategice pentru sectorul energetic, care
să fie transpusă la nivelul unor documente cu caracter
programatic.
Din acest considerent, România se regăsește sub
auspiciile unei duble provocări: pe de-o parte, trebuie
să imprime un caracter sustenabil din punct de
vedere climatic mix-ului energetic național care, în
mod evident, încetează să mai fie compatibil cu noile
trend-uri europene.
În același timp, autoritățile trebuie să își intensifice
eforturile pentru consolidarea securității energetice
a României, misiune care devine cu atât mai dificilă
într-un context internațional caracterizat de o creștere
virulentă a prețurilor la energie, indiferent de forma sa
(gaze naturale sau energie electrică).
Pe acest fond, trilema energiei, instrument propus de
Consiliul Mondial al Energiei pentru a evalua baza
prosperității și competitivității energetice a unei
țări, rămâne în continuare la fel de actuală. Precum
trei puncte necoliniare determină un plan, trilema
energiei se fundamentează pe cei trei piloni esențiali:
securitate energetică, echitate energetică și mediu
sustenabil.
Articolul de față își propune să ofere câteva argumente
la întrebarea de ce hidrogenul facilitează armonizarea
celor trei elemente menționate, cu un accent deosebit
pe un atribut poate mai puțin conștientizat la nivelul
publicului și anume, cel în ecuația energetică a
României.
În primul rând, așa cum ne arată Strategia UE privind
hidrogenul, noua vedetă a tranziției energetice
reprezintă o prioritate și un element cheie obiectivul
net-zero, pentru care forul european prefigurează o
pondere semnificativă în mix-ul energetic european
al 2050, de minim 14%.
Viziunea Comisiei Europene este împărtășită și de
Consiliul Mondial al Energiei care, cu suportul Electric
Power Research Institute (EPRI) și al PwC, estimează
o pondere între 6% și 25% a hidrogenului în consumul
final de energie al anului 2050 la nivel global, în
cadrul unei inițiative de studiu dedicate tehnologiilor
inovatoare.
Estimări similare privind ponderea hidrogenului în
mix-ul energetic peste 30 de ani au fost avansate și

de Agenția Internațională pentru Energie, în virtutea
Conferinței ONU pentru schimbările climatice de la
Glasgow, unde țările membre își propun să stabilească
măsurile necesare pentru punerea în practică a
Acordului Climatic de la Paris.
Concluzia este una optimistă pentru industria
hidrogenului: fără acest combustibil, nu există niciun
scenariu credibil al neutralității climatice în 2050.
Perspectiva utilizării hidrogenului ca temă de cercetare
şi inovare devine tot mai atractivă, iar în urma unui
inventar făcut disponibil online de IEA totalizează
445 de proiecte de producere a hidrogenului la nivel
mondial, dintre care aproximativ 300 sunt situate în
Europa. Dintre acestea, 124 sunt deja funcționale și
54 sunt programate să devină funcționale înainte de
2025.
Pachetul Fit for 55, deocamdată supus consultării
publice, consfințește rolul important al hidrogenului
pentru atingerea țintelor intermediare din 2030 ale
Pactului Verde European.
În concordanță cu prioritățile deja trasate prin strategia
CE dedicată vectorului energetic, Fit for 55 propune ca
50% din hidrogenul consumat în procesele specifice
de producție ale industriei energo-intensive să fie de
sorginte regenerabilă.
Chiar și în scenariul diminuării acestei cote procentuale
în urma procesului consultativ cu statele membre,
obiectivul de a condiționa o parte semnificativă a
industriei (precum cea chimică sau metalurgică) la
utilizarea hidrogenului produs din surse regenerabile
va antrena întreg lanțul valoric a noii vedete a tranziției
energetice.
Pe plan local, se poate observa că majoritatea
proiectelor sunt centrate pe producția și consumul de
hidrogen, neglijându-se astfel componenta logistică,
de transfer între punctele relevante de producție și cele
de consum. Implicit, nu este pe deplin conștientizat
rolul pe care rețelele de gaze naturale îl pot și trebuie
să îl îndeplinească într-o economie centrată în jurul
acestui combustibil.
Astfel, rețelele de gaze naturale au un rol esențial
în soluționarea unei probleme de ordin logistic a
hidrogenului și anume, lipsa economicității livrării sale
pe cale rutieră sau maritimă, prin faptul că demersul
presupune injecție, comprimare sau lichefiere și
ulterior, transport prin containere metalice.
Pentru România, infrastructura gazieră relativ
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extinsă pe care o deține trebuie asimilată unui
avantaj strategic, prin faptul că Uniunea Europeană
recunoaște necesitatea de a transporta hidrogenul pe
distanțe lungi, fiind luate în considerare cu prioritate
următoarele opțiuni:
• operaționalizarea unui nou sistem de transport
și distribuție dedicat, “hydrogen – ready”
• adaptarea rețelelor actuale de transmisie a
gazelor naturale, pentru a deveni capabile să
vehiculeze hidrogen pur.
Pe acest fond, viabilitatea economică a celor două
opțiuni este net superioară, mai ales în perspectiva
vehiculării unor volume semnificative de hidrogen,
în timp ce varianta transportului prin intermediul
unor recipiente metalice poate fi exploatată în situații
particulare.
Cu alte cuvinte, pentru a răspunde provocărilor legate
date de economicitatea transportului, dar și de gradul
de difuziune ridicat al hidrogenului prin materiale
convenționale utilizate în industria gaziferă, este
oportun ca în 2050 România să dețină o infrastructură
pregătită pentru hidrogen.
Evident, o astfel de strategie implică regândirea
profundă politicii de gazificare dusă în prezent, dar
și a metodologiilor subsecvente ale ANRE care
reglementează activitatea și beneficiile economice
ale operatorilor de transport și distribuție întrucât, așa
cum am arătat, hidrogenul necesită o infrastructură
specifică.
Un lucru mai puțin conștientizat este însă faptul că
aceste eforturi investiționale sunt necesare nu doar
pentru atingerea neutralității climatice în 2050; în
egală măsură, hidrogenul răspunde unei provocări
la fel importante pentru România, și anume lipsa
efectivă a resurselor de gaze naturale indigene care
să acopere necesarul de consum.
Cu alte cuvinte, dincolo de facilitarea procesului de
reducere a emisiilor de carbon, hidrogenul are un rol
important în arhitectura energetică a României prin
faptul că, alături de alte categorii de gaze verzi, va
compensa declinul natural înregistrat producția de
gaze naturale, care se va resimți (mai) acut după 2040
chiar și în scenariul exploatării resurselor din Marea
Neagră.
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Mai mult, valențele hidrogenului sunt accentuate
de faptul că electrificarea completă a sistemului
energetic reprezintă o soluție mult mai costisitoare în
raport cu scenariul în care hidrogenul coexistă alături
de energia electrică pentru a satisface necesarul de
consum.
În același timp, hidrogenul ia locul gazelor naturale în
calitate de combustibil complementar perfect pentru
capacitățile de producție din surse regenerabile,
oferind o alternativă investitorilor în proiectele de
producție de a utiliza procesul de electroliză în
momentele de gol de consum la nivel național;
acestora li se vor adăuga și situațiile în care piața
va dicta un preț mai competitiv pentru hidrogen, în
detrimentul energiei electrice.
Nu în ultimul rând, o strategie de a pregăti din
timp rețelele de gaze naturale pentru vehicularea
hidrogenului este compatibilă cu viziunea factorilor
decidenți de a utiliza gazul natural drept combustibil
de tranziție, conducând astfel la prezervarea locurilor
de muncă aferente acestei industrii și exploatarea
eficientă a infrastructurii specifice și după anul 2050,
grevat de obiectivul neutralității climatice.
Este evident însă că, în paralel cu reconversia
rețelelor de transport și distribuție, utilizarea efectivă
a hidrogenului depinde de capacitatea industriei de
profil de a operaționaliza proiecte care să asigure un
volum suficient pentru a putea fi distribuit uniform la
nivel național.
Din acest considerent FEL susține cu tărie că o
prioritate pentru România trebuie să fie decuplarea
obiectivului de a dezvolta rețele pregătite pentru
hidrogen, de promisiunea injectării și vehiculării
imediate a vectorului energetic prin conducte, fiind
evident că într-o etapă intermediară nu vor exista
suficiente capacități de producție.
În loc de concluzie, FEL România vă invită să analizați în
extenso o lucrare dedicată rolului hidrogenului în mixul energetic național, pe pagina proprie de internet,
la secțiunea dedicată analizelor și recomandărilor de
politici publice locale.
Un material FEL coordonat de:
Georgian Albu
Teodora Mandra
Patricia Vasile
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HENRO – o nouă asociație în peisajul energetic
românesc
Interviu cu dna Dr. ing. Silvia Vlăsceanu, Director executiv

Mesagerul energetic:
În primul rând felicitări pentru desemnarea recentă a
dvs ca director executiv al HENRO!
Dna Silvia Vlăsceanu:
Mulțumesc, propunerea de a mă alătura echipei
HENRO am apreciat-o, încă de la început, ca o
provocare, dar și ca o onoare. Ca o provocare, pentru
că este o entitate recent înființată, care trebuie
organizată logistic, organizațional, reputațional și o
onoare, pentru că membrii fondatori s-au gândit că aș
fi persoana potrivită să preiau conducerea executivă a
Asociației Producătorilor de Energie Electrică.
ME: Ce este HENRO? Și cum a apărut nevoia de a
înființa o asemenea asociație?
SV: HENRO este un nume nou în galeria asociațiilor din
sectorul energetic. Deși este cea mai tânără asociație,
membrii săi fondatori sunt companii care desfășoară
o activitate importantă pentru funcționarea Sistemului
Electroenergetic Național – activitatea de producere
a energiei electrice. Acronimul Asociației provine
din denumirile membrilor fondatori: Hidroelectrica,
Nuclearelectrica și Romgaz care au pus bazele
asociației pentru că au simțit nevoia de a fi o singură
voce care să vorbească în numele lor și să fie partener
de dialog cu autoritățile. Deși fiecare dintre aceste
companii face parte din diverse organizații, au fost
situații de-a lungul timpului în care acestea nu s-au
simțit reprezentate și nu a fost exprimat un punct de
vedere coerent și unitar al acestora.
ME: Care vor fi principalele ținte și misiuni pe care
HENRO și le propune?
SV: Prima țintă a fost de a obține personalitate
juridică pentru ca HENRO să fie înscrisă în Registrul
26
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Special al Asociațiilor, ceee ce a durat destul de mult,
având în vedere situația actuală. În continuare, ne
vom concentra pe atingerea scopului pentru care
a fost creată Asociația și aș enumera câteva dintre
activitățile pe care le avem în vedere pentru realizarea
scopului propus:
·
urmărirea procesului legislativ și a normelor
naționale și internaționale aplicabile în domeniul
producerii, comercializării și furnizării de energie
electrică și a domeniilor conexe;
·
beneficiind de experiența membrilor
Asociației, asigurarea documentării și consultanței
pentru toți membrii săi, precum și pentru terțe
persoane, în toate problemele ce se referă
la producerea, comercializarea și furnizarea
de energie electrică: tehnice, tehnologice, de
siguranță și de impact asupra mediului sau asupra
mediului social economic;
·
promovarea și susținerea schimbului de
informații și experiența între membrii săi, precum și
cu terțe entități;
·
inițierea de acțiuni (seminarii, mese rotunde,
conferințe etc.) pe teme curente aflate în discuție
în domeniul producerii, comercializării și furnizării
de energie electrică și prezentarea documentației
și poziției relevante a asociației destinate informării
și susținerii de către organele competente a
pozițiilor membrilor;
·
asigurarea de servicii, consultanta și
îndrumare pentru membrii săi în relațiile specifice
dintre aceștia, dintre aceștia și terți implicați
în acest domeniu, precum și dintre aceștia și
instituțiile publice cu abilități în domeniu;
·
asigurarea constituirii, menținerii și
actualizării unor baze de date de interes specific
în domeniu – de exemplu: baze de date conținând
reglementări, studii, documente de lucru și altele
neconfidențiale și necomerciale;
·
formularea de opinii ale asociației în inițierea,
elaborarea și modificarea actelor cu caracter
normativ în domeniul energiei electrice și/sau în
domenii conexe;
·
inițierea de propuneri de modificare a
reglementarilor existente și de adoptare a unora
noi în domeniul energiei electrice și/sau în
domeniile conexe;
·
exprimarea de opinii în probleme legate de
promovarea unor investiții în domeniul energiei
electrice (oportunitate, siguranță, impact etc.)
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·
recomandarea, la solicitarea beneficiarilor,
a persoanelor sau colectivelor ce prezintă
competența și garanții pentru activități de
expertiză și consultanță;
·
comunicarea și cooperarea cu alte organizații
și instituții implicate în domeniul producerii,
comercializării și furnizării de energie electrică;
·
afilierea la alte organisme de interes din țară
și străinătate și participarea la activitățile acestora;
·
realizarea și editarea de cărți, publicații
periodice, pliante, afișe, broșuri, programe
informatice și alte materiale informative în legătură
cu scopul Asociației;
·
organizarea de cursuri de pregătire, seminarii,
conferințe, dezbateri publice în domeniul energiei
electrice;
·
acordarea de consultanță și consiliere
persoanelor interesate în domeniul energiei
electrice;
ME: HENRO va fi provocată de multe cauze externe.
Nu credeți însă că mai înainte de acestea veți avea de
armonizat interese interne ale membrilor, care uneori
au părut chiar conflictuale?
SV: Asociația este o organizație profesională care
are ca scop principal stabilirea și susținerea unei
poziții comune a membrilor săi în chestiuni legate de
domeniul energiei electrice. Experiența de până acum
i-a determinat să ia decizia de a se asocia pentru că,
doar împreună, pot deveni o voce și un partener de
dialog cu autoritățile și alte entități. În fond, sunt mult
mai multe interese și motive care să îi determine să
colaboreze decât invers. Dacă ne gândim doar la
eforturile de dezvoltare a pieței, susținerea principiilor
unei piețe liberalizate, precum competiția corectă,
transparentă, accesul nediscriminatoriu la piață,
apropierea de cele mai bune politici internaționale
și, în mod deosebit de cele ale Uniunii Europene,
protecția mediului înconjurator, creșterea sustenabilă,
responsabilitatea socială, managementul etic,
precum și reprezentarea membrilor săi în fața
autorităților și a entităților cu atribuții în domeniu din
țară și străinătate, inclusiv pentru realizarea unei mai
bune comunicări între partenerii sociali în abordarea
problemelor specifice domeniului energiei electrice –
avem suficiente direcții de acțiune în care interesele
membrilor converg.
ME: Toți membrii HENRO au anunțat de mai mulți
ani programe investiționale proprii, care mai toate
încă sunt la stadiul de promisiune sau, cel mult, la cel
de studii preinvestiționale. În condiția în care lipsa
investițiilor în producerea de energie este unul dintre
cele mai invocate motive pentru starea precară a
Sistemului Energetic Național. Cum va putea HENRO
să accelereze aceste programe?
SV: Ritmul de dezvoltare și finalizare a investițiilor,
unele deja începute, este puternic influențat de cadrul
legislativ, de coerența, stabilitatea și predictibilitatea
acestuia. Ne vom implica și vom veni cu propuneri
pentru îmbunătățirea cadrului legislativ pentru a
impulsiona investițiile în sectorul energetic, mai
ales că perioada pe care o traversăm ne arată cât
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de importante sunt deciziile politice și cât de mult
influențează dezvoltarea și funcționarea sectorului, în
ansamblu.
ME: Ce atitudine vă propuneți să adoptați ca asociație
față de de cei 5 sau chiar 6 D care marchează
lumea energetică în prezent, în special primul D
Decarbonarea?
SV: Chiar dacă membrii HENRO utilizează tehnologii
diferite pentru producerea energiei electrice, obiectivul
de reducere a emisiilor de noxe și protejarea mediului
înconjurător este prioritar și o preocupare constantă
și permanentă a acestora. Toți membrii HENRO au
investit sau au în plan să investească în capacități
”verzi”. Sunt multe organizații și entități care militează
pentru energie verde și mediu curat, de aceea HENRO
trebuie să devină un partener de dialog pe această
temă pentru a ajunge la un numitor comun în ceea ce
privește taxonomia și energiile nepoluante în echilibru
cu nevoia de energie electrică pentru asigurarea unui
consum sustenabil, adecvat unui trai civilizat și modern.

WE LEAD THE POWER

ME: Ce ne spuneți despre un al șaselea D, tot mai
simțit de mai mulți ani, Deprofesionalizarea?
SV: E o temă care ar trebui să ne preocupe pe toți,
indiferent de sector. Cel puțin în sectorul energetic,
lipsa specialiștilor este clamată de mulți ani, interesul
tinerilor de a îmbrățișa meserii lucrative, care necesită
pasiune, îndemânare și învățare continua s-a redus
continuu după 1990. Vom încerca, prin HENRO,
să ne adresăm copiilor, părinților și profesorilor
pentru a le prezenta avantajele meseriilor care pot
fi deprinse de pe băncile unui liceu tehnic sau școli
profesionale și care nu le limitează tinerilor accesul
către învățământul superior și o pregătire ca inginer
în domeniul energetic.
Membrii noștri au deja programe prin care încearcă
să atragă tineri, prin burse și internship, fiind printre
cei mai mari angajatori din sectorul energetic care
lansează periodic oferte de angajare. Printr-un efort
comun, prin HENRO, sperăm să obținem rezultate mai
bune în atragerea de tineri care să se dedice activității
în acest sector și care să își dorească să fie primiți în
”familia” primitoare a energeticienilor.
ME: Care sunt perspectivele imediate ale HENRO în ce
privește atragerea de noi membri și care vor fi acțiunile
concrete cu care veți ieși?
SV: Orice producător de energie electrică este
binevenit și nu doar ei! Dorim să atragem companii și
specialiști care vor să fie într-o entitate profesională și
profesionistă, așa cum HENRO vrea să fie cunoscută.
Perioada nu este cea mai potrivită pentru un
eveniment public de lansare, dar am demarat o serie
de parteneriate cu organizații din sectorul energetic
sau domenii conexe pentru a anunța că HENRO a
apărut! Prima reacție a majorității celor cu care am
interacționat a fost aceea că era nevoie de o asociație
a producătorilor și o voce care să îi reprezinte.
ME: Dna Silvia Vlăsceanu, vă mulțumim! Vă dorim mult
succes!
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Încălzirea centralizată în Republica Moldova
l. u. asociat, dr. ing. Vasile Leu[1]
conf. univ., dr. ing. Mihail Cernei[2]
conf. univ., dr. Inesa Brumă[2]
Sunt prezentate aspecte ale politicii energetice și ale legislației privind cogenerarea în baza cererii de energie termică
utilă, cogenerarea de înaltă eficiență și ale sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică. Este prezentată o
succintă descriere a dezvoltării sistemelor de termoficare, starea actuală, de asemenea, perspective investiționale. Sunt
prezentate date privind producerea energiei termice de către întreprinderile reglementate, consumurile tehnologice,
livrările utile și pierderile de energie termică, structura consumatorilor de energie termică.
1. Introducere
Legea cu privire la energetică[1] are drept scop crearea
cadrului juridic pentru organizarea, reglementarea și
asigurarea funcționării eficiente şi sigure a sectoarelor
energeticii, crearea condițiilor necesare pentru
liberalizarea piețelor energeticii, precum și pentru
promovarea concurenței, de asemenea, asigurarea
securității energetice a țării. Scopul Legii cu privire
la energia termică și promovarea cogenerării[2] este
instituirea unui cadru legal pentru funcționarea eficientă
și reglementarea sistemelor centralizate de alimentare
cu energie termică, promovarea cogenerării în baza
cererii de energie termică utilă, stabilirea principiilor
de desfășurare a activităților specifice sistemelor
centralizate de alimentare cu energie termică, în condiții
de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate,
competitivitate, transparență, cu respectarea normelor
de calitate, de securitate și de protecție a mediului la
producerea, distribuția, furnizarea și utilizarea energiei
termice. Producerea energiei termice, distribuția
energiei termice și furnizarea energiei termice prin
sistemul centralizat de alimentare cu energie termică
constituie servicii publice de interes general.
Sistemele de alimentare centralizată cu energie
termică (SACET) în Republica Moldova au cunoscut
o evoluție pozitivă până la începutul anilor ‘90, fapt
care se datorează dezvoltării intensive urbane,
dezvoltării industriale, politicii în domeniul energetic și
prețurilor mici la resursele energetice. În or. Chișinău
la începutul anilor ‘90 sistemul de termoficare atinsese
nivelul de 75% de acoperire a consumului de energie
termică. Evoluția de mai departe a SACET-lor a fost
influențată puternic de situația economică de atunci
din țară, creșterea galopantă a prețurilor la resursele
energetice din import, lipsa resurselor proprii, politica
tarifară promovată, politica statului în domeniul
energetic, calitatea serviciilor prestate de furnizorii
de energie termică [3]. Toți acești factori au dus la
scumpirea drastică a energiei termice, căderea calității
serviciilor și, în consecință, la debranșarea în masă a
consumatorilor de la SACET, diminuarea semnificativă
a volumului livrărilor de energie termică, și, în multe
cazuri, la insolvabilitatea întreprinderilor.
SACET au funcționat practic integral până în anul 2000,
deși cu multiple dificultăți financiare, cât și tehnice, când
în corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr. 438 din 10.05.2000 [4], prin divizarea Asociației

Republicane de Producție “Termocomenergo” și
subdiviziunile întreprinderii, patrimoniul acestora a
fost transmis în proprietatea unităților administrativteritoriale de primul nivel.
Majoritatea autorităților publice locale nu au fost în stare
să asigure funcționalitatea și continuitatea serviciilor
de alimentare centralizată cu energie termică, motivele
fiind de natură financiară, cauzate în mare măsură și
de vulnerabilitatea consumatorilor; tehnică – dictate
de uzura fizică și morală a instalațiilor de producere,
transport, distribuție și de utilizare a energiei termice.
În lupta pentru supraviețuire au rezistat practic integral
doar SACET-le din mun. Chișinău și mun. Bălți, restul
având arii geografice destul de limitate.
Republica Moldova în anul 2010 a devenit parte
contractantă a Comunității Energetice, astfel și-a
asumat preluarea întregului cadru legislativ comunitar
în domeniul energiei și implementarea lui. Prevederile
tuturor Directivelor relevante ale Uniunii Europene
sunt obligatorii a fi transpuse în legislația națională și
implementată în Republica Moldova.
Cogenerarea de înaltă eficiență, termoficarea și
răcirea centralizată dețin un potențial semnificativ de
economisire a energiei primare. Instalații de producere
a energiei electrice și instalațiile existente, substanțial
reabilitate ar trebui, sub rezerva unei analize costbeneficiu, să fie echipate cu unități de cogenerare de
înaltă eficiență care să recupereze căldura reziduală
rezultată în urma producerii de energie electrică.
Directiva 2012/27/EU cu privire la eficiența energetică
a fost transpusă parțial prin Legea cu privire la energia
termică și promovarea cogenerării2.
2. Surse de cogenerare
Una din problemele principale ale activelor de generare,
transport şi distribuție ale energiei termice este gradul
de uzură avansat [5]. Capacitatea de generare a energiei
electrice în regim de cogenerare include:
1) Chișinău CET-2 (240 MW capacitate electrică,
1200 Gcal/h capacitate termică, construită în anii
1976-1980);
2) Chișinău CET-1 (66 MW capacitate electrică, 254
Gcal/h capacitate termică, construită în anii 19511961);

[1] Universitatea Tehnică a Moldovei
[2] Universitatea de Stat din Moldova
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3) CET Nord, Bălți (37,2 MW capacitate electrică, 200
Gcal/h capacitate termică, construită în anii 19561970, 13,2 MWe - 2019);
4) alte centrale electrice, inclusiv 9 CET-uri ale
fabricilor de zahăr (97,5 MWe, combustibili – gaze
naturale, păcură, construite în anii 1956-1981).
Strategia energetică a Republicii Moldova până în
anul 2030 prevede direcțiile prioritare de creare a
unei platforme de generare, obiectivul propus pentru
anul 2020 fiind extinderea capacității existente cu 800
MWe. La extinderea capacităților se va ține cont de
valorificarea optimă a amplasamentului, infrastructurii
și construcțiilor actuale, de asemenea, sarcina termică
utilă.
Sistemul de termoficare din mun. Chișinău, primul
SACET din țară (centrala electrică cu termoficare nr. 1 a
fost pusă în funcțiune în anul 1951) pe parcursul celor 70
de ani de la înființare a evoluat continuu, cu extinderea
ariei de prestare a serviciului. Aproximativ 200 mii
apartamente sunt conectate la sistem pentru serviciul
de încălzire și 120 mii apartamente - pentru serviciul de
alimentare cu apă caldă menajeră. În prezent folosesc
apa caldă menajeră doar circa 1700 de blocuri locative
din totalul de circa 2400.
3. Starea serviciilor de alimentare
centralizată cu energie termică
Pe parcursul anului 2020, serviciile publice de alimentare
cu energie termică prin sistemele centralizate au fost
asigurate de către 10 titulari de licențe, care desfășoară
activități de producere, distribuție și furnizare a energiei
termice.
În anul 2020 cantitatea totală de energie termică livrată
în rețea a constituit 1721,3 mii Gcal, cu 36,6 mii Gcal
(-2,1%) mai puțin comparativ cu cantitatea de energie
termică livrată în anul 2019 (tabelul 1). Comparativ cu
anul 2018, în anul 2020 cantitatea de energie termică
livrată în rețea s-a diminuat cu 258,2 mii Gcal (-13%).
Perioada de funcționare a utilajului termotehnic, pe
parcursul perioadelor de funcționare în anul 2020
comparativ cu perioada anului 2019 a fost mai mică,
fiind influențată de temperaturile atmosferice mai
înalte.
Consumul tehnologic și pierderile efective de energie
termică în anul 2020 au constituit 329,8 mii Gcal, cu
18,6 mii Gcal mai puțin în comparație cu anul 2019.
Pentru anul 2020 ponderea consumului tehnologic
și pierderilor efective în totalul cantității de energie
termică livrată a constituit 19,2%. În anul 2019 consumul
tehnologic și pierderile efective de energie termică
au constituit 348,4 mii Gcal sau 19,8% din cantitatea
energiei termice intrate în rețeaua termică. Astfel, în
perioada anului 2020 consumul tehnologic și pierderile
efective de energie termică relative s-au micșorat cu
0,7 puncte procentuale în raport cu perioada anului
2019, iar cele absolute au scăzut cu 18,6 mii Gcal.
În valori absolute, în anul 2020 a fost livrată energie
termică consumatorilor în cantitate de 1391,5 mii Gcal,
cu 18,0 mii Gcal mai puțin în comparație cu anul 2019
(Tabelul 25). În valori relative, în anul 2020 în raport
cu anul 2019 cantitatea de energie termică livrată

consumatorilor s-a diminuat cu 1,28%.
4. Realizări și perspective investiționale.
Evoluția, descrierea și investițiile prioritare în
SACET din mun. Chișinău au fost analizate detailat
de experți locali și internaționali fiind reflectate în
studiile corespunzătoare [3,7]. Studiul [7] privind
Identificarea investițiilor prioritare pe termen scurt și
elaborarea specificațiilor tehnice și a documentelor
de tender pentru acestea, realizat de către compania
suedeză Sweco International AB Stockholm a stat la
baza realizării Proiectului de Îmbunătățire a Eficienței
SACET. Acest proiect a fost realizat în baza acordului
de finanțare dintre Republica Moldova și Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
în vederea realizării Proiectului de îmbunătățire a
eficienței sectorului de alimentare centralizată cu
energie termică.
Proiectul [7] prevede un șir de investiții prioritare
care vizează modernizarea rețelelor de termoficare
cu folosirea țevilor preizolate, trecerea de la puncte
termice centrale la puncte termice individuale moderne
cu scopul de a furniza mai calitativ și mai eficient
energia termică și apa caldă consumatorilor. Bugetul
”Proiectului de îmbunătățire a eficienței sectorului de
alimentare centralizată cu energie termică din mun.
Chișinău (în cadrul SA Termoelectrica)”, în valoare
de 40,5 milioane USD, oferiți ca împrumut de Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare;
Informații detailate privind realizarea investițiilor în
cadrul SACET din mun. Chișinău este prezentată în [8,9].
Investițiile sunt concentrate asupra asigurării fiabilității
operaționale și a eficienței SA ”Termoelectrica”, prin
acordarea finanțării pentru:
- Reabilitarea unor segmente ale rețelelor
termice de distribuție pentru a asigura operarea
SACET neîntrerupt și în condiții de siguranță și a
reduce pierderile de energie termică și apă caldă;
- Reconectarea la SACET a cca 40 de clădiri și
complexe de clădiri publice (care au fost anterior
deconectate) pentru a îmbunătăți funcționarea
SACET;
- Modernizarea principalelor stații de pompare
SP-8, SP-12 și SP-13 pentru a reduce consumul de
energie electrică și a oferi o modalitate de operare
modernă și eficientă cu debit variabil în cadrul
SACET;
- Excluderea din ciclul tehnologic a unor puncte
termice centrale vechi și ineficiente prin instalarea
la nivel de branșament termic a puncte termice
individuale complet automatizate instalate la nivelul
clădirilor pentru a furniza mai eficient, mai sigur și
mai accesibil energia termică consumatorilor finali.
De remarcat este faptul că proiectele
investiționale menționate au fost integral finalizate.
În cadrul SA ”CET-Nord” în baza proiectului [10, 11]
au fost selectate și realizate trei proiecte pentru
programul de investiții în cadrul unui împrumut
financiar extern. Aceste proiecte sunt:
- majorarea puterii instalate la CET-Nord prin
instalarea motoarelor cu ardere internă cu gaz (4
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unități) cu puterea sumară de 13,2 MWe;
- înlocuirea pompelor și ventilatoarelor existente
învechite moral și tehnic prin utilizarea instalațiilor
performante dotate cu convertizoare de frecvență
care va conduce la reducerea necesității de energie
electrică auxiliară cu circa 30%;
- înlocuirea cazanelor cu cărbune din centrala
termică cu cazane cu pelete;
- instalarea a 169 puncte termice individuale
în 130 clădiri, inclusiv cu prepararea apei calde
menajere și organizarea sistemului automat de
colectare a datelor de tip SCADA.
Bugetul
proiectului
investițional
”Sistemul
termoenergetic CET Nord Bălți”, în valoare de 10,7
milioane EUR (7 milioane EUR împrumut oferiți de
BERD, 0,7 milioane EUR – grant, oferit de Fondul
Creditorilor BERD, 3 milioane EUR – grant din partea
fondului E5P).
De menționat, că prin Legea nr. 193 din 19.11.2020
a fost ratificat Acordul de împrumut dintre Republica
Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție
și Dezvoltare privind realizarea celui de-al doilea
Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de
alimentare centralizată cu energie termică, în valoare
de 92 milioane de euro, semnat la Chișinău la 30

septembrie 2020. Investițiile date urmează a fi realizate
în cadrul SACET din mun. Chișinău începând cu anul
curent.
Investițiile realizate în cadrul întreprinderilor
nominalizate, cât și identificarea și atragerea altor
investiții necesare și eficiente în cadrul SACET va
permite majorarea fiabilității și a gradului de continuitate
a serviciului.
Concluzii:
1. SACET sunt funcționale din punct de vedere tehnic,
însă, per ansamblu, cu uzură tehnică și morală depășite
ale tehnologiilor și instalațiilor energetice existente.
2. Termoficarea este un sector extrem de important al
energeticii urbane și cu multe efecte, mai ales de ordin
social.
3. Este necesară elaborarea strategiilor energetice
pentru mun. Chișinău și Bălți, care să prevadă strict și
un plan real de acțiuni pe termen scurt și lung pentru
dezvoltarea și modernizarea SACET.
4. Asigurarea unui serviciu competitiv pe piața
energiei termice presupune modernizarea continuă
a tehnologiilor și instalațiilor în scopul îmbunătățirii
indicatorilor de performanță și prestarea unui serviciu
sustenabil.

Tabelul 1. Evoluția balanței energiei termice în anii 2018-2020
Denumirea

Energia termică livrată în

Pierderi de energie

Livrat util consumatorilor

Ponderea în totalul

rețea, mii Gcal

termică, mii Gcal

finali, mii Gcal

de livrări, %

întreprinderilor
2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

S.A. „Termoelectrica”

1710,1

1532,3

1498,3

335,8

304,1

285,1

1374,2

1228,1

1213,2

86,3

87,13

87,19

S.A. „CET-Nord”

211,8

175,7

175,4

45,0

38,1

40,2

166,8

137,6

135,2

10,5

9,76

9,72

S.A. „Apă-Canal Chișinău”

28,2

24,3

23,0

3,2

3,5

2,2

25,0

20,8

20,8

1,6

1,48

1,5

Î.M. „Termogaz-Bălți”

12,4

10,7

10

1,3

1,2

1,2

11,0

9,5

8,7

0,7

0,67

0,63

S.A. „Comgaz Plus”

7,1

6,2

5,2

0,9

1,1

0,7

6,2

5,2

4,5

0,4

0,37

0,32

Î. M. R. C.T. Comrat

7,9

6,8

6,6

0,3

0,2

0,2

7,6

6,6

6,4

0,5

0,47

0,46

Î.M. „Servicii Comunale Glodeni”

2,0

2,0

1,9

0,1

0,2

0,1

1,9

1,8

1,7

0,1

0,13

0,13

Î.M. „Antermo”*

0,3

0

0,3

0,02

S.A. „Rețelele Termice Cahul”*

0,3

0

0,3

0,02

Î.M. „Rețele Termice Florești”*

0,4

0

0,4

0,03

Declarația comună a celor 10 State Membre
pro-nucleare din Uniunea Europeană
10 state au semnat o declarație comună privind susținerea energiei nucleare și includerea acesteia cu
celeritate în Actul Delegat Complementar anunțat pentru trimestrul IV al acestui an.
Declarația este semnată de miniștrii de resort din
Franța, România, Republica Cehă, Finlanda, Slovacia,
Croația, Slovenia, Bulgaria, Polonia și Ungaria și
susține faptul că atingerea țintelor de mediu asumate
de Statele Membre privind neutralitatea climatică până
în 2050 cu o țintă accelerată de reducere a emisiilor
de gaze cu efect de seră cu 55% până în 2030 nu va fi
posibilă fără utilizarea integrată a tuturor surselor cu
emisii scăzute de carbon, inclusiv a energiei nucleare.
Documentul se bazează pe rezultatele științifice ale
analizei realizate de Joint Research Center (“JRC”),
autoritatea în domeniul științific aparținând Comisiei
Europene și publicată în luna martie 2021 asupra
întregului ciclu nuclear, rezultate care atestă că
energia nucleară este sustenabilă și are o contribuție
majoră la decarbonare.
Statele semnatare semnalează contribuția importantă
a energiei nucleare la stabilitatea rețelelor energetice
naționale, securitatea energetică prin reducerea
dependenței de importuri, decarbonare prin
electrificare masivă, producția de hidrogen curat,
asigurarea back-up-ului pentru sursele regenerabile,
protejarea cetățenilor UE împotriva volatilității

prețului la energie în piață. Sunt indicate inclusiv
inovațiile în domeniul nuclear, precum tehnologia
reactoarelor modulare mici, reactoarele de generație
IV, dar și experiența de peste 50 de ani de operare
în Europa care face tehnologia nucleară actuală
și viitoare foarte sigură. Dezvoltarea programelor
nucleare în continuare ar genera locuri de muncă,
venituri suplimentare la bugetul de stat, dezvoltarea
industriei orizontale. În prezent, energia nucleară
asigură 1,1 milioane locuri de muncaă în UE și 12.600
în România, având o contribuție anuală în PIB de 507
miliarde EURO la nivelul UE, respectiv 5,7 miliarde
Euro în România.
România s-a alăturat declarației comune având în
vedere interesele ferm angajate de țara noastră
pentru continuarea programului nuclear național, prin
obiective, precum construirea Unităților 3 și 4 de la
Cernavodă, retehnologizarea Unității 1, dezvoltarea
reactoarelor mici modulare, obiective incluse în Planul
Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor
Climatice, adoptat prin Hotărâre de Guvern în data de
4.10.2021.

Total pe întreprinderile
reglementate

1979,5

1757,9

1721,3

386,7

348,4

329,8

1592,8

1409,5

1391,5

100

100

100

Sursa: Raportările titularilor de licențe – sintetizate ANRE
* titulari de licență, reglementați din anul 2020.
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Comunicat CE privind preţul energiei
Dr.ing. Alexandru Pătruți, Consilier CNR-CME

Economia mondială și consumatorii casnici se
confruntă în prezent cu o creștere vertiginoasă a
prețurilor la energie.
În opinia UE, acest lucru este determinat, în principal,
de creșterea cererii de energie la nivel mondial, în
special de gaze naturale deoarece s-a accelerat
procesul de redresare economică și într-o măsură
mult mai mică de prețul certificatelor verzi.
Impactul creșterii prețului gazelor naturale asupra
prețului energiei electrice este de nouă ori mai mare
decât impactul creșterii prețului emisiilor de carbon.
Creșterea actuală a prețurilor necesită un răspuns
rapid și coordonat, iar cadrul legal existent permite
UE și statelor sale membre să ia astfel de măsuri
pentru a contracara efectele fluctuațiilor bruște de
preț, îndeosebi asupra consumatorilor vulnerabili și a
întreprinderilor mici.
Aceste masuri, aplicabile pe termen scurt, până la
stabilizarea prețurilor, constau în :
•
acordarea de sprijin de urgență pentru venit
consumatorilor afectați de sărăcia energetică, de
exemplu prin bonuri valorice sau plata parțială
a facturilor, care pot fi acoperite din veniturile EU
ETS;
•
autorizarea reportării temporare a scadenței
facturilor;
•
luarea unor măsuri de protecție pentru
evitarea deconectării de la rețea;
•
prevederea unor reduceri temporare și
specifice ale nivelurilor taxelor și impozitelor pentru
gospodăriile vulnerabile;
•
acordarea de ajutoare întreprinderilor sau
industriilor, în conformitate cu normele UE privind
ajutoarele de stat;
•
consolidarea razei de acțiune internaționale
în domeniul energiei pentru a asigura transparența,
lichiditatea și flexibilitatea piețelor internaționale;
•
investigarea eventualelor comportamente
anticoncurențiale pe piața energiei și însărcinarea
Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe
(ESMA) să consolideze în continuare monitorizarea
evoluțiilor de pe piața carbonului;
•
facilitarea unui acces mai larg la contractele
de achiziție de energie din surse regenerabile și
sprijinirea acestora prin măsuri de însoțire.
Având în vedere că prețurile ridicate actuale la gaz și
electricitate afectează în diferite grade și la momente
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diferite statele membre precum și particularitățile
sistemelor energetice din acestea, Comisia a lăsat la
decizia statelor membre alegerea și modalitatea de
aplicare a măsurilor pe termen scurt, cu condiția ca
acestea să nu interfereze cu dinamica pieței și să nu
reducă stimulentele pentru tranziția către o economie
cu emisii reduse de carbon.
Pe termen mediu, UE considera că cea mai bună
garanție împotriva șocurilor asupra prețurilor o
constituie un sistem energetic eficient, cu o pondere
ridicată a energiei din surse regenerabile pentru
edificarea căruia sunt necesare următoarele masuri:
•
intensificarea investițiilor în energia din surse
regenerabile, în renovări și în eficiența energetică și
eficientizarea licitațiilor pentru sursele regenerabile
de energie și a procedurilor de acordare de licențe
și autorizații;
•
dezvoltarea capacității de stocare a energiei
pentru a sprijini creșterea ponderii surselor
regenerabile de energie, care este tot mai mare,
inclusiv a bateriilor și a hidrogenului;
•
însărcinarea organismelor europene de
reglementare în domeniul energiei (ACER) să
analizeze avantajele și dezavantajele organizării
actuale a pieței energiei electrice și să propună,
dacă va fi cazul, recomandări Comisiei;
•
eventuală revizuire a Regulamentului privind
securitatea aprovizionării pentru a asigura o
utilizare și o funcționare mai bune a stocurilor de
gaze în Europa;
•
analizarea beneficiilor potențiale ale unui
sistem voluntar de achiziționare în comun de către
statele membre a unor stocuri de gaze naturale;
•
înființarea unor noi grupuri regionale
transfrontaliere în domeniul gazelor naturale care
să analizeze riscurile din acest sector și să ofere
consiliere statelor membre cu privire la elaborarea
planurilor lor naționale de acțiune preventivă și de
urgență;
•
consolidarea rolului consumatorilor pe piața
energiei, oferindu-le posibilitatea de a-și alege și
de a-și schimba furnizorul, de a-și genera propria
energie electrică și de a constitui comunități
energetice.
România a adoptat recent (16 septembrie 2021)
LEGEA nr. 226 privind stabilirea măsurilor de protecție
socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu
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aplicabilitate de la data de 1 noiembrie 2021, iar prin
Ordonanța de urgență nr. 118/2021 a fost stabilită o
schemă de compensare pentru consumul de energie
electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 20212022, astfel încât prețurile la energie electrică și gaze
naturale plătite de către consumatorul casnic să nu
agraveze nivelul de sărăcie energetică.
De asemenea, în Parlamentul României a fost depusă
o inițiativa legislativă vizând :
•
Scăderea de la 19% la 5% a cotei TVA aplicate
energiei electrice pentru consumatorii finali pe o
perioadă de 6 luni;
•
Abrogarea accizei aplicate energiei electrice;
•
Scăderea pe o perioadă de 6 luni, sub formă de
credit fiscal, din impozitul pe profit datorat sau, după
caz, din impozitul pe venitul microîntreprinderilor
a 50% din cheltuielile suplimentare generate de
creșterea de prețuri raportată la indicele prețurilor
de consum la energie electrică și gaze naturale;
•
Exceptarea de la obligația de achiziție
a certificatelor verzi pentru energia facturată
consumatorilor casnici pe o perioadă de 6 luni;
•
Acordarea unui ajutor centralelor electrice

de termoficare în sumă de 50% din creșterea
cheltuielilor cu achiziția de gaze naturale raportată
la indicele prețurilor de consum la gaze naturale din
luna iulie 2021.
Alte inițiative legislative vizează plafonarea Prețurilor
la energie electrică și la gaze naturale la nivelul
mediu al perioadei martie-septembrie 2021, pentru
o perioadă de șase luni, pentru consumatorii casnici
sau plafonarea prețurilor la energie, compensarea
unei părți din factura la energie, complementar cu
plafonarea; amânare la plată a facturilor pentru cei
care nu pot să plătească.
Asociația Furnizorilor de Energie din Romania, AFER
consideră că reducerea sau scutirea de la plata TVA a
energiei sunt măsuri benefice care vor avea un impact
indirect asupra tuturor consumatorilor, creșterea
prețului la produsele finale urmând să fie diminuată,
în timp ce amânarea plății facturilor și/sau plafonarea
prețurilor la energie de către consumatori, deși pe
perioada aplicării pot constitui un sprijin aparent
pentru consumatorii cărora li se vor aplica, nu sunt
cele mai potrivite și benefice deoarece acestea vor
crea efecte nocive, în lanț.
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Weekly News – newsletter săptămânal
al CNR-CME
Weekly News este publicația săptămânală a CNR–CME, aflată acum la al treilea an de la prima
apariție, care a încercat să aducă în fața experților din sectorul energetic din România cele mai
actuale informații și sinteze ale unor studii și rapoarte publice, cu referire la sectorul energetic și
mediu.
Sunt sintetizate săptămânal informații relevante din rapoartele respective, încercând să păstreze
o echidistanță a tematicilor abordate, a activităților din sectorul energie și a elaboratorilor studiilor
și rapoartelor: Comisia Europeană CE, Consiliul Mondial al Energiei CME (World Energy Council
WEC), Agenția Europeană de Mediu (European Environment Agency EEA), Agenția Internațională a
Energiei Regenerabile IRENA (International Renewable Energy Agency) și altele.
CNR–CME păstrează o transparență a tuturor surselor elaboratoare de rapoarte și studii publice,
link-urile către materialele sursă fiind transmise la fiecare apariție a publicației, acesta distribuinduse digital.
Mesagerul energetic își propune începând cu acest număr să preia unele teme publicate în edițiile
Weekly News apărute de la numărul anterior în scopul aprofundării unor teme și al măririi audienței
newsletter-ului.
ing. Miruna Gheorghiu

Pregătirea pentru impactul asupra climei:
strategia de adaptare la schimbările climatice
cu ajutorul surselor regenerabile
Impactul schimbărilor climatice poate fi observat cu frecvență și intensitate crescândă în jurul lumii. Atenuarea schimbărilor
climatice (acțiunea de reducere a emisiilor gazelor cu efect de seră) rămâne vitală, dar este doar unul dintre cei doi piloni
principali ai răspunsului la schimbările climatice. Importanța critică a celui de-al doilea pilon, adaptarea (acțiunea de
ajustare și protejarea împotriva impactului schimbărilor climatice), a câștigat o recunoaștere semnificativă în ultimii ani și
se observă un flux tot mai mare de finanțări pentru activitățile de adaptare la nivel internațional și național. Multe strategii
de adaptare la schimbările climatice necesită utilizarea conștientă a energiei, totuși, rolul serviciilor energetice, provenite
din surse regenerabile, fiabile, accesibile și moderne nu este recunoscut pe scară largă în procesul de elaborare a
politicilor sau în practică.
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Prin furnizarea unei „infrastructuri verzi” pentru cele
mai vulnerabile țări sau sectoare climatice, energia din
surse regenerabile deschide noi căi de adaptare care
promovează, de asemenea, atenuarea și consolidarea
eforturilor de adaptare a altor sectoare în mod
sincron. Prin urmare, sursele regenerabile de energie
trebuie să fie integrate în procesele decizionale și de
planificare a proiectelor de adaptare.
Raportul “Pregătirea pentru impactul asupra climei:
strategia de adaptare la schimbările climatice cu
ajutorul surselor regenerabile” realizat de Agenția
Internațională e Energiei din Surse Regenerabile
(IRENA) construiește legături conceptuale între
energia din surse regenerabile și adaptarea la
schimbările climatice, ilustrând oportunitatea prin
care energia din surse regenerabile oferă o adaptare
climatică bine concepută, eficientă și cuprinzătoare,
precum și beneficiile adaptării bazate pe surse
regenerabile, subliniind unele dintre contribuțiile
tranziției de energie curate la adaptarea la schimbările
climatice.
Energiile
din
surse
regenerabile
permit
implementarea unor soluții de adaptare cu consum
intensiv de energie – precum aer condiționat,
desalinizare și irigare - cu emisii nete zero.
Energia din surse regenerabile permite soluții cu
un câștig pentru ambele părți, mai degrabă decât
compromisuri între atenuare și adaptare care sunt
inevitabile, așa cum a fost în trecut.
Soluțiile distribuite de energie regenerabilă
(tehnologii care furnizează energie separat de
o rețea centrală) pot crea un sistem de energie
rezilient și care, prin urmare, poate susține vital
măsuri de adaptare, pentru comunitățile cele mai
vulnerabile.
De exemplu, locuitorii comunităților de coastă sau
rurale, care sunt cei mai afectați de schimbările
climatice, de multe ori se confruntă cu cele mai
mari dificultăți de adaptare și recuperare după
evenimentele meteorologice extreme. În aceste zone,
soluțiile distribuite de energie din surse regenerabile
pot ușura expunerea la schimbările climatice oferind
„infrastructură ecologică” în sectoare indispensabile
(de ex. apă, alimente, tratarea deșeurilor), permițând
furnizarea acestor servicii chiar și atunci când sunt
confruntate cu dezastre naturale. Mai mult, accesul
pe termen lung la energia fiabilă produsă cu ajutorul
soluțiilor distribuite de energie din surse regenerabile
creează servicii, auto-reziliență și capacitate de
reducere a vulnerabilității la riscurile oferite de
schimbările climatice - toate fără a necesita investiții
uriașe în infrastructură.
Energiile din surse regenerabile pot furniza, de
asemenea, servicii non-energetice care contribuie
la adaptarea la schimbările climatice.
Această multifuncționalitate permite tehnologiilor
bazate pe energie din surse regenerabile să ofere
forme suplimentare de reziliență la schimbările
climatice. De exemplu, natura multifuncțională a
tehnologiilor hidroenergetice și bioenergetice este

bine recunoscută, iar serviciile lor neenergetice au fost
utilizate în proiecte reale de adaptare, precum umbrirea
solară (de exemplu, producția de miere sub panouri
solare pentru a îmbunătăți securitatea alimentară)
pentru reducerea evaporării pe terenurile agricole;
utilizarea produselor secundare de la instalațiile de
biogaz pentru producerea îngrășământului organic; și
recoltarea apei din barajele hidroenergetice. Politicile
integrate de adaptare la climă ar trebui să profite de
serviciile neenergetice pe care le furnizează tehnologiile
de energie din surse regenerabile.
Finanțarea oferită și mobilizată pentru activități
de adaptare la schimbările climatice a crescut
semnificativ, la 16,8 miliarde USD în 2018 care a
reprezentat 21% din climatul total de finanțare, în
creștere față de 17% în 2016.
Cu toate acestea, o cantitate considerabilă de
finanțare pentru adaptare rămâne neexploatat, iar
adaptarea bazată pe surse regenerabile de energie ar
putea fi un prim candidat pentru aceste oportunități
de finanțare. De exemplu, Fondul Verde pentru Climă
a fost mandatat începând cu 2014 să dispună jumătate
din portofoliul său pentru proiecte de adaptare și
în 2019 Banca Mondială a anunțat că își va spori
finanțarea pentru adaptare la 50 miliarde de USD
până în 2025, asigurându-se că peste jumătate din
finanțările sale pentru climă vor fi destinate adaptării.
Proiecte care implică energie din surse regenerabile
pentru adaptare câștigă teren: ele deja compun în jur
de 42% și 60% din proiecte pentru adaptare în ajutorul
financiar al Fondului de adaptare și, respectiv, Fondul
verde pentru climă.
Un cadru clar oferă o bază solidă pentru adaptarea
la climă; este deci critic ca țările să stabilească un
rațional al climei, bazat pe cele mai bune cunoștințe
științifice disponibile, prin care pot fi încorporate
tehnologiile de energie din surse regenerabile în
politicile, programele și proiectele de adaptare.
O abordare intersectorială este esențială, iar o serie de
părți interesate ar trebui angajate de la etapa inițială
până la identificarea sinergiilor, evitarea conflictelor,
reducerea costurilor de implementare care vor
îmbunătății în mod semnificativ succesul proiectului.
Opțiunile de energie din surse regenerabile
trebuie integrate pe termen scurt, mediu și lung
în procesele de luare a deciziilor și de planificare
pentru integrare, structurare și extindere a
proiectelor de adaptare a energiei din surse
regenerabile.
Această integrare poate fi realizată cel mai bine prin (i)
crearea unui mediu favorabil pentru investitorii privați
pentru a cataliza finanțarea privată și suplimentarea
cheltuielilor publice, (ii) asigurarea angajării
ministerelor de finanțe în planificarea adaptării și (iii)
angajarea finanțării internaționale pentru schimbările
climatice.

https://www.irena.org/publications/2021/Aug/Bracing-for-climate-impact-2021
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Călătoria către Zero Emisii –
Douăsprezece perspective de pe frontul
tranziției energetice în Europa
Raportul prezintă principalele abordări, mijloace și
metode prin care Uniunea Europeană își poate atinge
țintele privind emisiile nete de carbon echivalent
impuse prin Green Deal și Fit for 55. Se evidențiază
faptul că efortul trebuie să fie unul comun, în
mijlocul căruia să se afle cetățenii Uniunii Europene,
implementarea majorității politicilor de decarbonare
bazându-se pe acceptarea de către public. Au fost
analizate rolurile pe care diferiți actori le pot avea în
acest proces de tranziție, fiind evidențiată importanța
și necesitatea susținerii investițiilor în inovare,
cercetare și dezvoltare.
Raportul ”Călătoria către Zero Emisii – Doisprezece
perspective de pe frontul tranziției energetice în
Europa” prezintă punctele de vedere a doisprezece
experți, reprezentanți ai sectoarelor relevante implicate
în tranziția către sustenabilitate a Uniunii Europene.
Au fost abordate toate sectoarele de interes: companii
din sectorul de energie, organisme de reglementare,
fonduri de finanțare a start-up-urilor și agenții
internaționale. Raportul relevă faptul că tranziția către
zero emisii nete de carbon echivalent va fi un efort
ce va trebui susținut de toate ramurile economice,
legislative și de reglementare, prin colaborare, acces
nestingherit la rezultatele proiectelor de cercetare,
dezvoltare, inovare și finanțare continuă a acestor
proiecte, dar și a start-up-urilor din domeniul energiei
regenerabile, hidrogen verde și captarea, stocarea
și utilizarea carbonului. Digitalizarea va reprezenta
metoda prin care tranziția către sustenabilitate va
putea fi gestionată corect și eficient de către actorii
cheie din sectoarele implicate.
Câteva întrebări esențiale referitoare la calea către
Zero Emisii de Carbon le-au fost adresate experților
intervievați, desprinzându-se câteva idei, și anume:
73% dintre experții intervievați consideră că „Europa
– zero emisii de carbon până în 2050” este o realitate,
iar viitorul stocării, dintre baterii și “power to gas”
este, așa cum consideră 73% dintre experți, un mixt
alcătuit din cele două tehnologii.
Partea Întâi – Destinația: Raportul începe cu
descrierea lumii, în general și a Uniunii Europene,
în particular, la finalul tranziției de la combustibilii
fosili la sursele regenerabile de energie. Analizează
în detaliu căile de decarbonare în sectorul energetic,
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pune la îndoială adevăratele beneficii ale tranziției
pentru sănătatea umană și a mediului înconjurător
și își imaginează un echilibru geopolitic mai sigur,
nesupus unei tensiuni constante datorată dorinței de
control a hidrocarburilor.
o
Albert Cheung (Analist Șef în cadrul
BloombergNEF – BNEF) afirmă că Sistemul Energetic
caracterizat de o pondere a surselor regenerabile de
energie de 90% în 2050 va avea un mod de operare și
exploatare fundamental diferit față de prezent.
o
Tara Connolly, (fost Director al
departamentului Politici Energetice și Climă ale
UE din cadrul Diviziei Europene Greenpeace)
concluzionează că decarbonarea sectorului energetic
reprezintă o țintă cheie, însă trebuie acordată o mai
mare atenție și altor sectoare, precum transporturile,
încălzirea și răcirea.
o
Andris Piebalgs, (Profesor la Școala
de Reglementări din Florența și fost Comisar pentru
Energie al UE) demonstrează faptul că o mai mare
pondere a surselor regenerabile de energie se traduce
direct printr-o creștere a securității energetice, în mod
deosebit pentru Uniunea Europeană.
Partea a Doua – Actorii: A doua parte a raportului
adresează o întrebare esențială: Cine va conduce
Uniunea Europeană în tranziția către sustenabilitate?
Schimbările fundamentale necesare atingerii țintei de
emisii nete zero în cursul vieții noastre vor necesita
o abordare unită, un efort comun – atât din partea
corporațiilor, a utilizatorilor finali de energie, a startup-urilor, dar și a reglementatorilor.
o
António Mexia (fost CEO al EDP Group)
afirmă, ca reprezentant al sectorului companiilor din
domeniul energetic, că accesul deschis la inovație
și noutate este cheia succesului, în contextul în
care majoritatea oportunităților de tranziție vor veni,
probabil, din afara companiei implicată în acest efort.
Transparența și accesul nestingherit la dezvoltările
tehnologice și la rezultatele proiectelor de cercetare
și dezvoltare devine așadar critică.
o
Monika de Volder (Ofițer Economic
Senior în cadrul BEUC – Organizația Europeană pentru
Protecția Consumatorului) afirmă că utilizatorul final
nu cunoaște și, adesea, nu înțelege ce reprezintă
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”prețul pieței” și cum să își adapteze consumul astfel
încât variațiile puternice generate de tranziția către
sustenabilitate să nu genereze un impact economic
negativ.
o
Elena Bou (Membru în Comitetul
Executiv și Director de Inovație în cadrul InnoEnergy)
arată cum în prezent, în special în Uniunea Europeană,
tranziția către sustenabilitate generează o presiune
enormă pe mediul de afaceri. Modelul de susținere a
start-up-urilor în energii regenerabile se bazează pe
asigurarea unei bune colaborări între nou-veniți, startup-urile existente și participanții consacrați în această
piață, asigurându-se așadar o rată de colaborare de
90% în rândurile start-up-urilor finanțate și susținute
de InnoEnergy.
o
Kadri Simson (Comisar European
pentru Energie) afirmă că, deși nu se cunoaște cu
exactitate care va fi mixt-ul energetic al Uniunii
Europene în anul 2050, UE investește major în
proiecte de cercetare și dezvoltare și în proiecte de
inovare, în încercarea de a găsi noi soluții prin care
să se atingă ținta privind zero emisii nete de carbon
echivalent – minimum 150 miliarde EUR prin Fondul
pentru Tranziție Justă.
Partea a Treia – Metode și Mijloace disponibile: În
această cea de-a treia parte a raportului se prezintă
metodele și mijloacele disponibile pentru asigurarea
unei tranziții optime către sustenabilitate climatică a
Uniunii Europene.
o
Chris Peeters (CEO al Elia Group)
punctează că digitalizarea va asigura un echilibru
al sistemului energetic pe măsură ce complexitatea
acestuia va continua să crească. Flexibilitatea va juca
un rol mult mai important în managementul sistemelor

energetice, digitalizarea fiind esențială în acest sens.
o
Auke Lont (fost CEO al Statnett
și membru în cadrul Comisiei pentru Tranziția
Energetică a UE) arată că este esențială corelarea
corectitudinii tranziției cu veniturile ce pot fi generate
prin sistemul de taxare al carbonului. Una dintre cele
mai puternice măsuri prezentate de noul Președinte
al Comisiei Europene este aceea de crearea a unei
Taxe de Carbon la Graniță, prin care să fie eliminată
”mutarea” poluării din Uniunea Europeană în afara
acesteia.
o
Michele Azalbert (CEO al Divizei de
Hidrogen a ENGIE) consideră că hidrogenul verde este
elementul cheie, veriga lipsă, în tranziția energetică.
IEA anticipează o creștere a investițiilor în hidrogen
verde de până la 38 miliarde USD în perioada 20192040 și de până la 181 miliarde USD anual în perioada
2041-2070.
o
Mechthild Wörsdörfer (Director pe
Sustenabilitate și Tehnologie în cadrul Agenției
Internaționale a Energiei) afirmă despre Captarea,
Stocarea și Utilizarea Carbonului (CCUS) că este
singura tehnologie cunoscută în prezent care poate
asigura tranziția către zero emisii nete de carbon a
industriilor poluatoare, precum cea a cimentului, a
oțelului și a chimiei.
o
Zoë Knight (Director Executiv în
cadrul Centrului pentru Finanțe Sustenabile al HSBC)
consideră că dilema sistemului financiar nu mai este
dacă să pună accent pe schimbările climatice, ci mai
degrabă cum să o facă.
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Raportul IEA World Energy Outlook 2021
ing. Miruna Gheorghiu

Agenția Internațională pentru Energie (International
Energy Agency – IEA) publică anual raportul intitulat
Viziunea Asupra Energeticii Mondiale (World Energy
Outlook – WEO). Aceste rapoarte prezintă o analiză
a schimbărilor produse asupra sistemului energetic
global și oferă o imagine cuprinzătoare a modului
în care acesta s-ar putea dezvolta în deceniile
următoare. Raportul publicat anul acesta este unul de
excepție, la fel ca cel de anul trecut. Dacă în anul 2020,
WEO a prezentat în detaliu efectele pandemiei și, în
special, modul în care aceasta a afectat perspectivele
tranzițiilor energetice, WEO 2021 a fost conceput ca
un ghid pentru Conferința Părților (Conference of
the Parties – COP26) privind Schimbările Climatice
programată în perioada 31 octombrie – 12 noiembrie
la Glasgow.
Acesta are la bază un raport de referință, publicat tot
de IEA la începutul anului 2020: Emisii nete egale cu
0 până în 2050 – o foaie de parcurs pentru Sectorul
Energetic Global. A fost analizat, în raportul WEO,
angajamentul IEA de a conduce tranziții globale de
energie curată, permițând guvernelor să înțeleagă
ce ar trebui să facă pentru ca emisiile să intre într-un
declin rapid și susținut.
Pentru a ilustra alegerile pe care factorii de decizie
mondiali le au la îndemână în perioada premergătoare
COP26, într-o perioadă foarte importantă a viitorului
energetic și al emisiilor, în cadrul WEO 2021 au fost
prezentate mai multe scenarii pe termen lung, dintre
care cele mai importante sunt:
•
Scenariul Emisii nete egale cu zero net până
în 2050 (Net Zero Emissions by 2050 Scenario – NZE)
care stabilește o cale îngustă, însă realizabilă pentru
sectorul energetic global să atingă zero emisii nete de
CO2 până în 2050;

•
Scenariul
Angajamentelor
Anunțate
(Announced Pledges Scenario – APS) care presupune
că toate angajamentele referitoare la climat, asumate
de guvernele din întreaga lume, inclusiv contribuțiile
determinate la nivel mondial (Nationally Determined
Contributions – NDCs) și obiectivele pe termen lung
referitoare la emisii nete egale cu 0 vor fi îndeplinite la
timp și în totalitate.
•
Scenariul Politicilor Declarate (Stated Policies
Scenario – STEPS) reflectă stadiul actual al politicilor
bazate pe o evaluare sector-cu-sector a politicilor
specifice care sunt în vigoare, precum și a celor care
au fost anunțate de către guvernele din întreaga lume.
Redresarea economică după pandemia COVID–19
este în plină desfășurare, este rapidă, însă inegală,
predispusă la inversări, relativ carbon – intensivă
și pune o presiune enormă asupra unor părți ale
sistemului energetic actual, declanșând creșteri
bruște ale prețurilor pe piețele gazului natural,
a cărbunelui și a energiei electrice. Cu toate
progresele realizate de mobilitatea electrică și de
sursele de energie regenerabile, 2021 înregistrează
o revenire semnificativă a cărbunelui și petrolului,
acesta fiind, în mare parte, motivul pentru care,
pentru a doua oară în istorie, se înregistrează cea
mai mare creștere anuală a emisiilor de dioxid
de carbon. Țările cu mijloace fiscale și cu acces
la vaccin înregistrează o revenire mai puternică,
dar multe piețe emergente și economii în curs de
dezvoltare se confruntă cu riscuri din cauza ratei mici
de vaccinare și a creșterii îndatorării.
Analiza făcută în cadrul WEO 2021 subliniază în mod
clar ce ar trebui făcut în următorul deceniu crucial
pentru a direcționa sistemul energetic global către
o direcție mai sigură și pentru a limita creșterea
temperaturii globale: electrificare curată accentuată,
îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea
emisiilor de metan – însoțite de strategii de deblocare
a fluxurilor de capital în sprijinul tranzițiilor de energie
curată și pentru asigurarea fiabilității și accesibilității.
Multe dintre acțiunile prezentate sunt rentabile, iar
costurile rămase sunt nesemnificative, comparativ
cu riscul imens pe care îl prezintă neluarea niciunei
decizii.
Realizarea agendei prevăzute în acest raport reprezintă
o oportunitate imensă de a schimba sistemul
energetic global într-un mod care îmbunătățește viața
și mijloacele de trai ale oamenilor.
Documentul IEA poate fi descărcat aici:
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021
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Secretary General Address All-Party
Parliamentary Group For Energy
Studies
Dr. Angela Wilkinson, Secretary General and CEO, World Energy Council
This article is based on an address given by Dr Angela Wilkinson on 8 June 2021 to the UK AllParty Parliamentary Group for Energy Studies.
On June 6th 2021, I completed my first international
business trip in over 14 months, to the St Petersburg
International Economic Forum in Russia. I also
participated virtually to the 12th Clean Energy
Ministerial meetings hosted in early June by Chile.
From my many interactions it is clear to me
that energy transitions are happening everywhere.
Simultaneously, the risk of extreme polarisation in
the highly fragmented global energy leadership
landscape is greater than ever - and growing.
The timing of this engagement between World Energy
Council and PGES, could not be better: we are now
just 5 months away from the UK-hosted COP meeting
in Glasgow; the International Energy Agency’s latest
report illustrates a step towards a new way of thinking;
and energy - and its legislators - is well and truly in
the spotlight.
So, what can we, as energy leaders, discuss – and
more importantly – what should we do about it? There
are plenty of talks, plenty of roadmaps about energy
but little attention is given to the ‘doing’ part of energy
transition. At the World Energy Council, we focus on
the ‘how to’ rather than the ‘should do’, meaning we
help translate talk into action.
That is why I am delighted to address the All-Party
Parliamentary Group for Energy Studies. The bigger
story of energy touches every aspect of our lives
and involves more than energy industry actors.
We call this broader community the ‘energy plus’
community – that is the roadbuilding community.
Who knows, maybe one day this committee will be
the parliamentary Group for Energy Plus Studies?
Despite all the talk of a new era of cooperation, I
am concerned by the crowded, fragmented and
increasingly polarised energy transition leadership
landscape. My messages is simple: managing
successful global energy transition is first and always
a story of humanising energy and it cannot be
achieved without involving more people.
100 years of Energy for Prosperity
The World Energy Council is the world’s oldest,
independent and impartial energy transition ‘road
building’ community. When we first formed, back in

the early 1920s, the transitions to coal and oil were
essential to save forests and whales and in ushering a
new era of energy for peace. The famous author, H.G.
Wells, and Lord Reith, the founder of the BBC, were
present at our inaugural World Power Conference
in 1924. They called us a ‘breath of fresh air” and we
became the place to find clarity and independently
minded common sense - and a safe place to express
your views.
The subsequent transition to electrification and life
at the ‘press of a button’ ushered in an era of energy
for prosperity and the hope of better quality lives of
billions of people worldwide.
Our one-hundred-year heritage in managing energy
transitions for peace and prosperity is the unique
foundation for our role in convening and cultivating
the practical know-how and best practices needed in
today’s era of energy for people and planet.
We exist to grow and support the new energyplus communities – the energy road-builders who
are progressing energy transitions along multiple
pathways in every region of the world.
Being impartial and impactful is not easy, but it is
what we do.
We do not advocate for any country, company
or technology. We accelerate the pace of social
learning and enable best practice exchanges. We
have the credibility and courage to call for a sensecheck on hubristic advocacy, something that you, as
parliamentarians, may come across from time to time.
Three eras of energy transition and the 4D drivers
In the current era of ‘energy for people and planet’
there is a new imperative of faster-paced and inclusive
global energy transition. We, at the Council, safeguard
an agenda of more energy and climate neutrality to
secure the benefits of sustainable energy for all. Let’s
be very clear: the world will require more energy to
deliver quality livelihoods for all. Let me also reassure
you that every region is looking to play a part.
This is important because the energy solutions that
we pursue must meet the needs of the many, not the
few. I am interested in delivering solutions to the 90+
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per cent of humanity, not just the wealthy 2%. And not
forgetting the 1 billion who lack basic access and 3.5
billion people who lack clean cooking.
During the 24th World Energy Congress in Abu Dhabi
we noted that value generation is moving along the
value chain and closer to the end user. We highlighted
a shift in leadership mindset to demand-driven
solutions and started to explore the implications of
the new, customer centric energy future.
We added a fourth D to the three key global drivers
of change we have been tracking for over a decade.
The fours Ds are Decarbonisation, Decentralisation,
Digitalisation and Disruption - by demand. This
highlights that the ways in which energy is being
used, traded and transported are changing fast.
The new pattern of demand-side disruptive innovation
is often confused as the push of renewable power
enabled by the rapid fall in price of solar and wind
power. It involves the pull of people and directs
attention to the social energy agenda and the need
for an honest conversation about the market price,
system costs and affordability. It involves integrated
policies which balance energy security, affordability,
and environmental sustainability – or what we have
coined as the ‘energy trilemma’.
Addressing socio-economic challenges in energy
transition also benefits from engaging the increasing
diversity in energy in the broadest sense – including
people, new uses, behaviours, and skills.
Focus on the S of ‘Sustainable’ in ESG and closing the
gap of activating consumers
The Covid crisis reminds us that access to energy is
uneven and a much bigger story than any single issue
or technology. Renewables will need other energy
friends and flexible storage solutions to get to scale.
Pathways for clean heat, clean molecules and clean
electrons are interlinked for decades to come.
There is an increasing proliferation of roadmaps, full of
promises about accelerating technology and tipping
points and yet empty of details on people, uses and
behaviours. The gaps between energy ‘haves’ and
‘have nots’ have grown wider in this crisis and this
pattern is evident in all regions and countries. In a
post covid world, we must also prepare for the return
of global energy demand growth, anticipate new
energy uses and users and change behaviours.
We are already working to develop demand-focussed
energy scenarios that can be used by multiple
stakeholders to inform action now. We have been
conducting regular surveys of our World Energy
community to map and inform ‘activation gaps’. For
example, our surveys show a gap exists between
what customers are doing and what customers need
to be doing to drive transition forward. Closing these
gaps will not be easy.
Price, affordability and cost
As I have already mentioned, an understanding of the
differences and connections between market price,
whole system cost and affordability is lacking, even
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though it is essential to managing successful energy
transitions.
The market price relates to but is not the same as
the number at the bottom of the bill. Its affordability
depends on whether the recipient has the resources
available to pay the bill. Of course, ability and
willingness to pay are different things. Energy poverty
is not something confined to the developing world
– it is rife in the United Kingdom too and you will,
regrettably, find it in your own constituencies and
geographies.
The ‘whole system cost’ is different altogether and
takes longer to explain. Suffice to say that there are
many locally clean energy solutions that are globally
dirty and unfair. And how often do new investors and
technology promoters ask users about the value of
their energy supply? Failure to address this question
in Eswatini has led to a default on payments for solar
and minigrid-based energy.
A decade for delivery: the need for roadbuilding
and road-mapping
In this decade of delivery, humanising energy is
imperative to closing the implementation gap and
activating road building communities. Progress is
usually 1% inspiration and 99% perspiration. The hard
work in translating net zero goals and carbon-positive
visions into reality has only just begun.
I believe we have a responsibility to society to highlight
that ALL new and improved models of human and
sustainable development will need cleaner, more just
and more flexible energy, in multiple useful forms –
heat, power and liquid fuels.
We all know it is important to make a start – to set
targets and timelines and to coordinate ‘high level’
road-mapping. We also know that top-down energy
transition road mapping needs to be well coordinated
across multiple levels, issues and sectors. But policy
coherence cannot be achieved without people
coherence.
Knowing how to develop a plan is not enough, it needs
to be cocreated, translated and implemented. More
people literally need to get involved in progressing
multiple pathways to the anticipated customercentric, climate neutral and abundant energy futures
needed for billions of better lives and a healthy planet.
Only the ‘pull’ of connected and increasingly diverse
energy societies will drive roadbuilding fast enough
along multiple pathways. It will mean more practical
and affordable options for the 99% of societies.
Any large-scale system change is invariably a
socially messy affair and action-learning is required
as more people get involved in building forward
together. Roadbuilding involves effective multistakeholder cooperation, aligned across multiple
levels and interacting up, down and sideways. This
can only flourish through active trust and by engaging
with diversity in energy– geographies, technologies
and most importantly - people. As parliamentarians,
you have a key role in this space.
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Conclusion
Let me conclude. We recognise that a successful
global energy transition is more akin to the challenge
of ‘rebuilding the plane as we learn to fly’, rather than
a simple problem of swapping old technology for new.
We see new threats to world peace if the ‘principle
vs. pragmatism’ battle continues to gain momentum
towards extremes in the ‘Race to Zero’. Today, there
seems to be an underlying fear that ‘pragmatic’ is just
another word for ‘inertia’. That is one reason why we
champion the Humanising Energy imperative.
History shows that Demonisation can have powerful

unintended consequences. It is time to overcome
the ‘green us vs. them’ and promote ‘practivism’. All
governments and businesses need to help societies
better understand that all new models of human and
economic development require a change in energy
uses, behaviours and supply mix.
There is no silver bullet. There is no green bullet. In
fact, there isn’t any single coloured bullet, or answer.
We need more action learning and fewer ‘right vs.
wrong’ words to shift global gears and build forward
together. Success cannot be achieved without a
globally open mindset and engaging with increasing
diversity in energy situations and solutions. In that,
we all have a role to play.

Indexul Trilemei Energetice Mondiale 2021
Definiția sustenabilității energetice a Consiliului Mondial al Energiei (World Energy Council – WEC) este bazată
pe trei dimensiuni principale: Securitatea Energetică, Echitatea Energetică și Sustenabilitatea Climatică a
Sistemelor Energetice. Echilibrarea acestor trei obiective constituie o “Trilemă” și sistemele echilibrate permit
prosperitate și competitivitate pentru fiecare țară în parte.
Indexul Trilemei Energetice Mondiale este pregătit,
din 2010, anual de către WEC cu sprijinul consultanței
globale a lui Oliver Wyman împreună cu Marsh
McLennan Advantage, al companiei mamă, Marsh
McLennan Companies. Indexul Trilemei Energetice
Mondiale prezintă un clasament comparativ al
sistemelor energetice din 127 de țări și oferă o
evaluare a performanței sistemului energetic al unei
țări, reflectând echilibrul și soliditatea în cele trei
dimensiuni ale Trilemei.
Acesta este cel de-al doilea an în care Consiliul
a publicat Indexul Trilemei Energetice Mondiale
în timpul pandemiei COVID–19, care continuă să
amenințe sănătatea și să perturbe economia globală.
Trilema este o evaluare anuală a sistemelor energetice
naționale care se bazează pe un istoric de date pentru
a evalua istoricul performanței politicilor energetice
din trecut și, prin urmare, impactul pandemiei nu se
reflectă, pe deplin, în aceste date.
Contextul național este esențial pentru modul în
care țările își dezvoltă politicile energetice, pe baza
circumstanțelor interne, cu resurse naturale variate,
geografii și sisteme socio–economice.
Aceste contexte diferite conduc la o divergență a
sistemelor, ceea ce înseamnă că pentru tranziția
energetică nu există doar o singură cale de succes;
în schimb, fiecare țară trebuie să își realizeze cea mai
bună politică energetică în raport cu situația națională
și prioritățile sale. O astfel de diversitate înseamnă că
o comparație directă între clasamentele și scorurile
țărilor din Trilemă sunt mai puțin informative, dar ar
trebui să contribuie, în schimb, la deschiderea unui
dialog între țări, despre modul în care anumite politici
funcționează și în ce circumstanțe.
Indexul Trilemei Energetice Mondiale vine în ajutor
țărilor și părților interesate din domeniul energetic
și acordă prioritate acelor domenii ale politicilor

energetice pentru a explora și a îmbunătăți cele mai
potrivite opțiuni.
Primele 10 poziții generale ale Trilemei 2021 (Fig.
1) continuă să fie dominate de țările care fac parte
din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare
Europeană - OCDE (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD), țările europene
având performanțe deosebit de puternice, reiterând
importanța politicilor energetice active de lungă
durată. Primele trei țări din clasament rămân aceleași
ca în 2020, cu Suedia care a depășit Elveția, pe primul
loc, iar Danemarca pe locul trei. Toate cele trei țări au
scoruri generale de 83 sau mai mult. Canada, Noua
Zeelandă și Statele Unite încalcă monopolul țărilor
europene din OCDE.
•
Securitatea Energetică, prima dintre cele
trei dimensiuni ale Trilemei Energetice Mondiale
își propune să evalueze capacitatea unei țări de a
satisface, în timp, cererea de energie, fiind capabilă
să reziste și să răspundă șocurilor de aprovizionare
pentru a minimiza perturbarea activităților economice
și a consumatorilor. Pentru determinarea unui scor al
securității energetice, se iau în considerare diverși
sub-indicatori care acoperă eficacitatea gestionării
surselor de energie interne și externe, împreună cu
fiabilitatea și reziliența infrastructurii energetice.
Canada, Finlanda și România sunt, din nou, în fruntea
listei Securității Energetice, listă puternic populată
de țări europene și țări din OCDE (Fig. 2). Brazilia
este singura țară care nu face parte din OCDE sau
care nu este o țară europeană și care se află în
primele zece poziții ale listei, datorită resurselor sale
importante de hidrocarburi și a sistemului energetic
cu conținut redus de carbon, care asigură securitate
prin diversitate. În timp ce resursele naturale ale
unei țări pot sta la baza unei bune performanțe,
dependența excesivă de resurse interne abundente
de hidrocarburi poate fi privită, de asemenea, ca
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un blestem al “resurselor” care duce la reducerea
diversității și la scăderea performanței pentru unele
țări bogate în resurse de hidrocarburi. Ca de fiecare
dată, diversificarea mixului energetic al unei țări
îmbunătățește scorurile securității energetice și
conduce la un accent mai puternic asupra rezilienței
sistemului. Țările care și-au îmbunătățit semnificativ
scorurile securității energetice și-au mărit gradul de
diversitate al sistemelor energetice de producere a
energiei și de aprovizionare cu energie.
•
Echitatea Energetică, cea de-a doua
dimensiune a Trilemei Energetice Mondiale evaluează
performanța unei țări referitoare la accesul fiabil
la energie accesibilă – două intrări asincrone
care trebuie abordate în tandem pentru a sprijini
dezvoltarea economică și prosperitatea. Accesul
fiabil la energie este evaluat atât din punct de vedere
al alinierii la Obiectivul 7 al Dezvoltării Durabile al
ONU (SDG7), cât și din punctul de vedere al accesului
la energie de calitate necesară pentru a permite
creșterea economică. Accesibilitatea la energie este
determinată de o combinație între prețurile energiei
și îmbunătățiri socio–economice mai largi care
influențează gradul de accesibilitate al unui produs,
cum este energia. Clasamentul top zece al Echității
Energetice cuprinde țările producătoare cu costuri
reduse ale energiei pentru consumatori – subvenții
implicite – care devin din ce în ce mai greu de susținut
în mediul actual, cu emisii reduse de carbon. Qatar,
Kuwait și Emiratele Arabe Unite sunt primele pe lista
celor zece interpreți pentru această dimensiune; toate
dintre aceste țări sunt state mici și prospere cu PIB
ridicat și prețuri mici ale energiei datorită subvențiilor
și/sau resurselor energetice ușor extractibile.
Prețul subvențiilor (fie explicite, fie implicite) tind să
împiedice diversificarea aprovizionării cu energie și
să reducă scorurile Trilemei în celelalte dimensiuni.
Cei mai reprezentativi contribuitori la echitatea
energetică începând din anul 2000 se concentrează
asupra politicilor de creștere a accesului la energie
și asupra politicilor prin care energia devine mai
accesibilă consumatorilor. Nepal, Cambodgia și Kenya
au înregistrat îmbunătățiri semnificative în ceea ce
privește accesul la electricitate, în mare parte datorită
implementării politicii guvernamentale. Accesul la
energie fiabilă și prețuri accesibile ale acesteia este
un factor care favorizează prosperitatea economică
însă, în momentul de față, este necesară o mai mare
atenție asupra calității aprovizionării cu energie.

Peste 800 de milioane de oameni rămân fără acces
la energia de bază, în special în Africa Sub-Sahariană
– progresul continuu în ceea ce privește Obiectivul 7
de Dezvoltare Durabilă al ONU este imperios necesar,
găsirea drumului de către țările de top oferind exemple
practice.
•
Sustenabilitatea Climatică a Sistemelor
Energetice, cea de-a treia dimensiune a Trilemei
Energetice
Mondiale,
măsoară
performanța
sistemului energetic al unei țări, evitând daunele
aduse mediului și atenuând schimbările climatice.
Această dimensiune evaluează eficiența în ceea
ce privește producerea, transportul, distribuția
și utilizarea energiei, performanțele de reducere
a emisiilor de carbon și poluarea din punctul de
vedere al dioxidului de carbon, al metanului și a altor
particule. În ciuda eforturilor continue de a produce
energie cu emisii reduse de carbon, asigurarea
progresului sustenabilității mediului s-a dovedit a fi
o provocare. Creșterea scorurilor în Sustenabilitatea
Climatică a Sistemelor Energetice a celor mai
reprezentativi contribuitori ai Trilemei a fost limitată
în comparație cu progresele realizate pentru alte
dimensiuni. Printre cei mai importanți contribuitori
din domeniul sustenabilității, Danemarca și-a sporit
considerabil utilizarea surselor regenerabile de
energie, energia eoliană asigurând acum jumătate din
consumul național de energie electrică. Azerbaidjanul
și-a îmbunătățit intensitatea energetică și intensitatea
emisiilor, deși progresul a fost unul redus în ultimii
ani. China a fost cel mai mare investitor în tehnologii
regenerabile în ultima parte a ultimului deceniu, însă
eforturile de reducere a emisiilor de carbon au fost
parțial contracarate de o creștere rapidă a consumului
de energie. Topul celor mai importanți contribuitori în
domeniul Sustenabilității Climatice rămâne dominat
de țări europene, datorită nivelurilor ridicate de
producere a energiei din surse regenerabile și a
eficienței sistemului energetic. Șapte din primele zece
locuri se îndreaptă către state europene, Elveția fiind
cap de listă.
Scopul indexului este de a oferi informații despre
performanța energetică relativă a unei țări în ceea ce
privește cele trei dimensiuni ale Trilemei. Procedând
astfel, Indexul evidențiază provocările unei țări în
echilibrarea Trilemei Energetice și oportunitățile de
îmbunătățiri în atingerea obiectivelor energetice
acum și în viitor.

WORLD ENERGY

Trilemma Index

2021
Fig. 1 – Top 2021 –
Interpreții Trilemei

In partnership with Oliver Wyman

Fig.2 – Top 10 (2021) Interpreți în Securitatea
Energetică

https://www.worldenergy.org/publications/entry/world-energy-trilemma-index-2021
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SImpozionul Roman al ENergiei
SIREN 2021 - 6-8 septembrie 2021
Acum, mai mult ca oricând, există provocări extraordinare care stau
în fața sectoarelor energetice ale țărilor din regiune, inclusiv al celui
românesc, complexitatea problemelor fiind amplificată de actuala stare
de pandemie. În privința sectorului energiei din România, o mulțime de
factori externi și interni au generat condițiile unei noi viziuni și, deci,
au impus o nouă abordare a dezvoltării acestui sector. În esență, fiind la
un punct de cotitură, trebuie regândite soluțiile pentru îmbunătățirea
situației sectorului în perspectiva unui nou început. Mai constatăm,
totodată, un ritm tot mai accelerat de transformare a tehnologiilor din
sectorul energiei, unele complet noi, considerate chiar ”disruptive”, lucru
care impune o readaptare a politicilor aferente transpuse printr-un cadru
legislativ și de reglementare adecvat.

În acest context și având în vedere misiunea declarată
a asociației, CNR-CME a considerat necesară
organizarea bienală a unui Simpozion Național
al Energiei (SIREN) care să găzduiască dezbateri
relevante privind tranziția sectorului românesc al
energiei către țintele auto-angajate de către România
ca Stat Membru al UE și care, prin concluziile la care
se ajunge în cadrul lui, să contribuie la adoptarea unor
decizii corecte.
Simpozionul SIREN a fost organizat in format hibrid:
fizic (parțial) si online (parțial). Studioul central
al SIREN a fost ales într-o locație reprezentativă
a Sectorului Energetic din România: amfiteatrul
„Martin Bercovici” al clădirii ISPE – Institutul de
Studii și Proiectări Energetice, adică locul unde a fost
gândită și proiectată cea mai mare parte a Sistemului
Energetic Românesc.
Programul SIREN a cuprins o sesiune de deschidere,
4 evenimente principale organizate ca Sesiuni de
discuții cu subiecte de actualitate la nivel național care
să susțină tema principală a simpozionului precum
și 4 Sesiuni de comunicări la care au fost făcute
prezentări în plen ale articolelor științifice realizate de
către specialiștii din comunitatea energeticienilor din
România și de către membrii comunității academice
din România. De asemenea, cu ocazia SIREN a fost
organizat un tutorial dedicat instrumentelor Consiliului
Mondial al Energiei cu utilizare în tranziția energiei si
tehnologiilor noi din Transportul și distribuția Energiei
Electrice.
Evenimentul a fost organizat sub egida Ministerului
Energiei.
Iată în continuare câteva date statistice ale evenimentul
care ne îndreptățesc să credem că SIREN 2021 a fost
realmente un succes:
La SIREN 2021 au participat ca vorbitori:

•
Ministrul Energiei;
•
Ministrul Mediului;
•
2 secretari de stat;
•
Șefi
ai
autorităților
guvernamentale:
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul
Energiei, Agenția Națională pentru Resurse Minerale și
ACROPO - Autoritatea Competentă de Reglementare
a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră;
•
Președintele Comisiei pentru industrii și
servicii din Camera Deputaților;
•
Directorii generali ai celor mai mari
operatori din sectorul energie - electricitate, petrol
și gaze, și anume Transelectrica, Nuclearelectrica,
Hidroelectrica, Complexul Energetic Oltenia, ENGIE,
ENEL, CEZ, E.ON, Electrica, OMV Petrom;
Directorii generali ai companiilor de servicii și
contractare din sectorul energie SIEMENS, SIEMENS
ENERGY, ENERGOBIT, ROMELECTRO;
•
Reprezentantul celui mai mare consumator de
energie din Romania – ALRO;
•
Reprezentantul Universității Politehnica din
București;
•
Director în cadrul Institutului National de
Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și
Izotopice – ICSI Rm. Vâlcea;
•
Directorul de
Program, Dezvoltare Implementare Proiecte al OPCOM;
•
Companii de consultanță: PWC, Deloitte,
VALOREM, Horwath & Partners;
•
Reprezentanții FEL România;
•
Un număr însemnat de specialiști din
instituțiile energetice, cele academice, cercetare,
dezvoltare, inginerie, din mediul de afaceri.
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•
Mai remarcăm prestația moderatorilor Sesiunii
de deschidere și ai celor 4 sesiuni de Dezbateri,
persoane de autoritate din sistemul energetic
românesc și care au contribuit major la calitatea
dezbaterilor.
Ziua I – 6.09.2021
Sesiunea de Deschidere a evenimentului SIREN 2021
a fost găzduită de domnul Iulian Iancu, Președintele
Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al
Energiei. Subliniind necesitatea și actualitatea unui
eveniment național, cum este SIREN, care umple
intervalul dintre două evenimente de tip FOREN, d.
Iancu a relevat dorința organizatorilor ca această
întâlnire să constituie un dialog direct și sincer pentru
găsirea soluțiilor în fața actualelor provocări ale
sectorului energie pentru că energia este șansa de
dezvoltare a României. Din nefericire, nu întotdeauna
s-au luat cele mai bune decizii, iar cele mai mari
greșeli au fost politice, nu tehnice.
Fără îndoială, energia a urcat în topul problemelor
la nivel mondial. Selectând principalele probleme,
CME a introdus termenul de trilemă a energiei, care
subliniază necesitatea ca sectorul să răspundă celor
trei provocări: securitatea alimentării cu energie,
impactul minim asupra mediului și accesibilitatea
serviciilor energetice. În ultimul timp însă, s-au
întâmplat lucruri fără precedent: prețuri mari, mixtul
energetic nou, pactul ”Green Deal”. Acestea au ridicat
noi provocări și ținte din ce în ce mai ambițioase, cu
consecințe multiple cum ar fi intenția de a schimba
gazele naturale cu cele obținute pe bază de surse
regenerabile, considerarea eficienței energetice
ca soluție prioritară mai ales în contextul legat de
noul val al reconstrucției, apariția soluției noului
combustibil cheie de boltă a sectorului – hidrogenul,
toate cuprinse și în noul pachet legislativ al Comisiei
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Europene: ”Fit for 55”.
În tot acest complex de probleme, este necesară o
discuție deschisă care se dorește a identifica o serie
de probleme, a schimba opinii, a aduce argumente
pentru soluțiile preconizate și a clarifica unele
aspecte. Este motivul pentru care la această sesiune
de deschidere au fost invitați cei mai în măsură să
participe dintre decidenții de top ai sectorului.
Domnul Virgil Popescu, Ministrul Energiei, a subliniat
că în sfârșit avem profit în toate companiile din sector,
care sunt, în majoritate, de stat. E un semn bun care
arată un management mai bun, dar acest lucru este
datorat și prețurilor actuale mari din sector. Dar trebuie
subliniat că din acest profit ceva trebuie să se întoarcă
și la consumatorul final. Una din soluții o reprezintă
noua propunere de lege a consumatorului vulnerabil
care va fi votată în Parlament până la sfârșitul lunii
septembrie. Pe de altă parte, consumatorii trebuie
încurajați să devină prosumeri. De exemplu, există
spații neutilizate chiar în orașele aglomerate, de
exemplu, acoperișurile clădirilor.
Marea Neagră are un potențial energetic uriaș: gaze
naturale și vânt. Există și posibili investitori, de exemplu,
Hidroelectrica este interesată în investiții de folosire
a potențialului eolian off shore pentru circa 300 MW,
dar cadrul legislativ este rămas în urmă. De aceea,
anul acesta ar trebui să avem o lege off shore care
să remedieze această situație. O idee interesantă o
reprezintă folosirea aceluiași teren pentru conductele
de gaz dar și pentru cablurile electrice. Dacă adăugăm
și programul nuclear, ar trebui ca o cantitate mare de
energie să fie evacuată din Dobrogea, ceea ce obligă
la dezvoltarea infrastructurii.
În etapa de tranziție, un rol important îl are folosirea
gazului natural în procesul de reducere a emisiilor
de carbon, deci mixtul potrivit ar fi: gaz, nuclear,
regenerabile, dar la acestea se adaugă hidrogenul,
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întâi în amestec cu gazul natural și apoi independent.
Evident, toate acestea solicită totuși costuri
investiționale mari, deci fondurile europene pentru
justa tranziție trebuie folosite. Dar în tot acest timp,
consumul final nu trebuie să sufere fiind nevoie,
în primul rând, de gazul natural din Marea Neagră.
Probabil în 2026 gazul din offshore va fi pe piața
românească, dacă se rezolvă cadrul legal, ca atare,
esențială e legea offshore.
Domnul Tanczos Barna, Ministrul Mediului, a
specificat de la început că tranziția este o revoluție
industrială, dar mai mult o revoluție de protecție a
mediului. Tot ce s-a vorbit în privința energiei are efect
asupra mediului, ceea ce înseamnă practic, asupra
traiului zilnic, iar primul efect s-a văzut prin închiderea
celor mai poluante surse. Ele trebuie însă înlocuite, iar
de aici se vede importanța tranziției.
Cum se va face această tranziție? Sunt oportunități,
există – evident - și costuri. Analiza de impact
va afecta sectorul energiei și pe consumatorii de
energie, de aceea trebuie folosite fonduri speciale, de
exemplu, cele sociale. În esență, tranziția trebuie să
fie realizabilă și să fie justă. Dacă trecerea e bruscă,
abruptă, nu e bine analizată și va costa prea mult, se
vor găsi soluții locale care ar putea fi mai poluante
decât cele existente. De aceea, trebuie bine gândite
toate aspectele aferente, cum ar fi: modul în care se
folosește acum biomasa și către ce ar trebui să se
treacă în privința folosirii ei.
Una din problemele României o reprezintă faptul că
nu și-a dezvoltat capacități de reciclare a deșeurilor
de orice fel, iar la nivelul UE trebuie să se țină seama
de condițiile existente în fiecare stat membru.
Actualele probleme ridicate de definitivarea
liberalizării piețelor de energie au fost abordate de
domnul Bogdan Chirițoiu, Membru al Consiliului
de Administrație ACER și Președinte al Consiliului
Concurenței.
El a arătat că sunt ceva suspiciuni față de felul în
care funcționează piața românească în relația dintre
furnizori și consumatori. În activitatea Consiliului
Concurenței s-au mai dat până acum și sancțiuni, dar
mai ales la distribuitori. Elementul cheie rămâne însă
legat de migrația clienților. Această migrație nu trebuie
împiedicată și aici se investighează eventualele
îndepărtări de la normele legale. Investigațiile sunt
riguroase și durează, dar amenzile sunt mari și juste.
Domnul Radu Bădiță, Director General al ANRE a
subliniat situația specială a reglementatorului ca
supraveghetor al piețelor de energie. ANRE e în centrul
atenției fiind implicată în rezolvarea doleanțelor
consumatorilor. Se așteaptă ca în curând să fie supus
dezbaterii publice un Ordin al Președintelui ANRE
pentru a cunoaște capacitățile disponibile de legare
la rețea și a promova investițiile în surse regenerabile.
Sesiunea de discuții SD1
Structura acestei sesiuni a fost construită pe

discuțiile unui panel format din decidenți de top ale
unor companii reprezentative din sectorul energetic
românesc. Tuturor membrilor panelului li s-a adresat
de către moderatorul sesiunii, dl. Iulian Iancu, o
întrebare integratoare: cum văd ei actuala situație a
sectorului energetic românesc, cum ar trebui acesta
să se dezvolte, respectiv ce măsuri ar fi potrivite de a
fi luate.
Primul vorbitor a fost Președintele Comisiei de
Industrii și Servicii din Camera Deputaților, domnul
Bende Șandor.
Luarea sa de cuvânt a avut ca subiect principal
transformările pe care le-a suferit în ultimul timp și
– mai ales – va trebui să le facă sectorul energetic
românesc în următorii ani. Iar în acest efort,
rolul cadrului legislativ are un rol esențial. Dintre
provocările aflate în fața legislației actuale este
corecta înțelegere a noului rol al consumatorului final
de energie, în contextul noii situații: liberalizare a
piețelor, concurență ridicată, inclusiv în piața internă
europeană și implicare, consumatorul devenind un
partener activ.
Deși acum mixtul de combustibil al țării este echilibrat
și satisfăcător pentru acest moment, redresarea
după criza sanitară datorată pandemiei (pe termen
scurt) și țintele propuse (pe termen lung) vor duce
la o creștere importantă a cererii de energie, în mod
special, energie electrică. Creșterea este motivată de
dezvoltarea economică, dar și de necesarul impus
de transformările din e-mobilitate. Conform domniei
sale, creșterea cererii pentru energie electrică verde
în acest sector va fi în următoarea decadă de circa 120
ori. Problema este cum se va realiza acest lucru. Există
evident limite, iar dacă acest lucru s-ar realiza doar
folosind celule fotoelectrice, cu acestea s-ar acoperi
cca 80% din teritoriul României. În plus, la acestea
s-ar adăuga și necesarul de teren pentru realizarea
de rețele suplimentare de transport și distribuție. Iată
deci că provocările sunt mari.
Din nefericire, strategia energetică nu este încă
terminată, deși anul acesta va fi finalizată, însă
problema este că încă mai sunt lucruri nerealizate
din strategia anterioară (Tarnița, Cernavodă etc.). Cu
atât mai mult cu cât pandemia ne-a învățat că trebuie
să avem noi cele necesare dezvoltării proprii, nu ne
putem baza numai pe alții.
Domnul Eric Stab, Director Europa & AMEA; CEO
Optimizare operațională; CEO interimar Europa de
Nord, Est, Centru și Sud; Președinte și CEO ENGIE
Romania, s-a referit în special la cerințele tranziției
energetice în România. Conform opiniei sale, Green
Deal este o revoluție și o oportunitate pentru România.
Trebuie înțeleasă importanța măsurilor de mediu,
tranziția fiind ireversibilă și trebuie acționat în sensul
găsirii înlocuitorilor combustibililor fosili. Gazul natural
este important în tranziție pentru că procesul este de
durată și poate fi un bun substitut pentru cărbune
și chiar pentru produse petroliere, iar piața de gaze
poate fi revigorată prin apariția gazelor din offshore.
Se pot folosi și gaze de altă proveniență: hidrogen
verde sau biogaz. Dar pentru aceasta este nevoie
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de politici adecvate care să folosească infrastructura
existentă.
Un rol important îl joacă și consumatorii care trebuie
să se adapteze și să consume mai responsabil și mai
eficient. Aici se văd deja tendințe noi, mai ales la
marile companii informatice care realizează contracte
pe termen lung pentru energie verde, ceea ce ajută la
conturarea tranziției.
Există – de asemenea - un potențial mare și în privința
biogazului, dar trebuie un cadru reglementat care să-l
promoveze și care să permită investițiile aferente. În
concluzie, domnul Stab consideră că România este
bine situată pentru a parcurge corespunzător această
tranziție ireversibilă.
Doamna Elena Popescu, Director General, Ministerul
Energiei, a subliniat contextul complex și important
al sectorului creat de faptul că România este în curs
de a implementa noul pachet legislativ european: ”Fit
for 55”. Dezbaterile sunt încă în curs, iar noi nu prea
suntem pregătiți mai ales din cauza lipsei de investiții
în sector pe întregul lanț de transformare energetică.
În plus, Planul Național Integrat Energie Schimbări
Climatice este deja depășit, dar are importanța sa
ca punct de plecare, urmând a fi revizuit anul viitor.
Trebuie subliniat faptul că acest plan, care se dorește
a fi o foaie de parcurs a tranziției până în 2030, este un
plan al României, nu doar al Ministerului Energiei și –
de aceea – e nevoie de o mai mare responsabilizare
a tuturor.
Ca element de sprijin, s-a efectuat transpunerea
Directivei 944, dar se dorește și rescrierea Legii
Energiei pentru o mai mare claritate. O altă problemă
de rezolvat este aceea a schemelor de ajutor de
stat pentru sursele regenerabile, iar acestea vor fi
contractele pentru diferențe.
Fondul de modernizare va ajuta la reforma tehnologică
și se lucrează la punerea lui în practică, primele
proiecte probabil vor fi aprobate în curând. Ministerul
Energiei este pregătit la nivel tehnic, dar sunt multe
lucruri de făcut în întreaga economie. PNRR poate
ajuta în acest sens pentru că are ținte sectoriale.
Domnul Carlo Pignoloni, Președinte RWEA, CEO
& Country Manager ENEL – Există multe lucruri
importante de realizat, dar esențial este să proiectăm
corect viitorul. Pentru aceasta trebuie să implicăm
consumatorul, să-l educăm, mai ales, într-o piață
complet liberalizată în care acesta are un rol activ.
Doamna Corina Popescu, Vicepreședinte Eurelectric,
CEO Electrica a evidențiat importanța prosumatorilor
și faptul că Electrica înțelege că implicarea acestora
este esențială, iar acest lucru presupune digitalizarea
rețelelor. De aceea, compania condusă de dânsa
își propune două țeluri: competitivitate sporită și
digitalizare.
Un subiect încă netratat îl reprezintă stocarea –
element esențial care rezolvă problema migrării
centralelor pe regenerabile la baza curbei de sarcină.
Electrica are ambiții și de realizare a noi investiții,
chiar și în domeniul producției de energie electrică.
De aceea, trebuie să învățăm să accesăm fonduri
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europene și asta cât mai repede.
Doamna Corina Popescu consideră că evenimentul
SIREN 2021 este util și de actualitate, dar e necesar
să transformăm concluziile lui și ale oricăror discuții
din domeniu în fapte.
Domnul Bogdan Toncescu, Președinte Directorat,
Transelectrica a declarat că deși e nevoie de investiții
importante, din fericire, există lichidități în piață și
se discută și cu Ministerul Energiei și cu instituțiile
financiare. Ca măsuri interne, consideră ca esențială
regândirea strategiei de contractare și eficientizarea
proceselor interne. O chestiune esențială este
integrarea capacităților offshore, iar pentru aceasta
realizarea traseelor de cabluri în paralel cu conductele
de gaze naturale.
Sesiunea de discuții SD2
A doua sesiune de discuții a SIREN 2021 a avut ca temă
Programe Guvernamentale și Politici Investiționale
în tranziția energetică în România.
În expozeul de introducere, moderatorul sesiunii dl.
Prof. Dr. Ing. Dan Ioan Gheorghiu, Vicepreședintele
CNR-CME a invitat vorbitorii să se concentreze
asupra nevoii de investiții devenite tot mai acută în
SEN, asupra contextului în care se lansează aceste
investiții, criterii de promovare, condiții de natură
instituțională, tehnologică, financiară, dificultăți și
oportunități. Dl. Gheorghiu a mai subliniat că din 2018
există o Strategie de Dezvoltare Durabila a României,
care printre altele face apel la o nouă mentalitate de
abordare, inclusiv pentru sectorul energetic.
În Sesiunea 2 de dezbateri au susținut prezentări
domnii László Borbély, Consilier de stat la Cabinetul
Primului ministru, Coordonator al Departamentului
Dezvoltare Durabilă din Secretariatul General al
Guvernului, Niculae Havrileț, Consilier la Ministerul
Energiei, Valeriu Binig, Președintele Comitetului
pentru Energie si Mediu al AMCHAM, Bogdan Badea,
Președinte Directorat, Hidroelectrica și Cosmin Ghiță,
Director General al SN Nuclearelectrica.
Domnul László Borbély, consilier de stat și
coordonator al Departamentului Dezvoltare Durabilă
a dezvoltat subiectul resurselor de gaze naturale din
Marea Neagră într-un context mai larg al securității
zonei Mării Negre, inclusiv a securității energetice, cu
aprecierea că s-a întârziat prea mult cu adoptarea unor
decizii clare pentru demararea proiectului. România e
o țară bogată în resurse, a mai spus dl Borbely, iar
tendințele europene sunt favorabile pentru economii
circulare, domeniu pentru care România încă nu pare
pregătită. Ne trebuie o strategie pentru economia
circulară.
În materie de energii regenerabile, dl. Borbély a
apreciat că România stă destul de bine, dar mai e
mult de făcut. Un alt element cheie este hidrogenul.
Sunt de apreciat acțiunile, dar mai ales investitorii
publici sau privați, care trebuie încurajați în primul
rând pentru promovarea unui proiect pilot românesc
de amestec cu gazul natural.
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Legat de Planul Național de Reziliență și Redresare
– PNRR, dl. Borbély crede că depinde doar de
autoritățile, instituțiile și specialiștii din țară cum s-ar
putea cheltui cele aproape 30 mld de euro, ca și valorile
financiare alocate prin alte programe europene sau
naționale. Programul Fit for 55 este foarte ambițios,
cu privire la eficiența energetică industrială, sau a
clădirilor și să nu uităm că 2030 este acum!
Domnul Niculae Havrileț s-a referit la Strategia
energetică a cărei rescriere trebuie coordonată cu
PNIESC și de asemenea cu cerințele din ultimele
seturi de politici europene apărute între timp, care au
impus multe schimbări și limitări mai dure, la toate
acestea adăugându-se cerințele chiar și temporare
aduse de pandemie. Dl. Niculae Havrileț a făcut
apoi unele considerații privind prețul energiei, care
depinde de factorii interni, dar și de cei regionali sau
chiar globali. In primele 6 luni din 2021 au crescut
importurile la gaze, iar la energie electrică au fost
perioade de import la valori ridicate.
Un alt subiect abordat de dl. Havrileț l-a reprezentat
potențialul Mării Negre care trebuie folosit, iar legea
offshore să fie adoptată, ea fiind esențială pentru
autorizarea cât mai rapidă a unor proiecte. În final
și-a exprimat părerea că trebuie să procedăm la o
simplificare a procesului de promovare a investițiilor
din energie prin măsuri de debirocratizare.
Domnul Alexandru Valeriu Binig, al treilea Key-note
speaker al sesiunii a vorbit nu din calitatea de director
ENEL, ci de Chairman al Amcham Energy Committee
și, evident, ca membru individual al CNR. Legea
energiei – a afirmat Dl Binig - trebuie îmbunătățita,
poate chiar ar fi necesară o noua lege. De asemenea
obligația producătorilor de a angaja toată energia
pe platforma publică poate bloca interesul băncilor
de a finanța proiectele. Faptul că statul nu mai
este în stare să finanțeze investițiile din energie
reprezintă o amenințare la securitatea energetică
a României. Aceasta petrecându-se într-un climat
în care inițiativele private de investiții sunt dacă nu
împiedicate, măcar foarte puțin sprijinite.
Alte idei susținute de dl. Binig s-au referit la nevoia de
întărire a disciplinei în piețele de energie, de analiză
cu ajungerea la soluții în dilema “ce este mai bine,
electrificare sau folosirea gazelor naturale” și asupra
legii gazelor offshore, acum fiind momentul ca gazele
din mare să fie extrase, altfel se ratează acest prilej. O
lansare a acestui proiect ar putea dezvolta o întreagă
industrie orizontală.
Dl. Binig a mai abordat un subiect important al
momentului și anume nevoia unei coordonări unice,
centralizate a tuturor schemelor de finanțare care au
statut de ajutor de stat. Subiectul este dezvoltat în
numărul de față al Mesagerului energetic în articolul
semnat de dl. Binig.
Subiectul digitalizare și din acesta Smart metering a
fost de asemenea dezbătut de dl Binig.
Mai menționăm că Dl. Valeriu Binig a participat și în
ziua a treia a SIREN când a susținut la Sesiunea 1 de
comunicări lucrarea pe tema “Flexibilitatea Sistemului

Electroenergetic – diferite unghiuri“. Lucrarea Va
apărea, in extenso, în publicația CNR EMERG volumul
4/2021.
Domnul
Bogdan Badea, Președinte Directorat
Hidroelectrica, și-a plasat discursul în tema
Hidroelectrica companie verde, activă în procesul
tranziției energetice și de combatere a schimbărilor
climatice și a prezentat direcții de dezvoltare ale
companiei în acest sens. Hidroelectrica va continua
programul de investiții noi în centrale hidroelectrice
sau de modernizare a celor existente în paralel cu
diversificarea surselor de producere prin investiții în
parcuri eoliene și cele de hidrogen verde. Problemele
discutate nu sunt noi, dar au fost neglijate, deși se
vede clar influența asupra schimbărilor climatice.
Un alt aspect dezbătut de Dl. Bogdan Badea a fost
cel al prețurilor din energia electrică, coordonate
cu prețurile resurselor primare și în corelare cu
prețurile de pe celelalte piețe din regiune și cu
reglementările europene. Dl. Badea a pledat pentru o
mai bună reglementare, un pragmatism mai evident,
predictibilitate și nevoia de diversificare și înțelegere
mai bună a pieței. Toate acestea în contextul unor
oportunități mari și unui climat favorabil pentru
dezvoltare în special prin investiții.
Domnul Cosmin Ghiță, Director general SN
Nuclearelectrica, și-a început discursul observând
că la nivel internațional se observă o schimbare de
paradigmă: sursele de energie sunt apreciate in
perspectiva sustenabilității pe toata durata de viață.
El a arătat că SNN și-a propus ținte ambițioase pentru
următorul deceniu, bazate în special pe un program
concret de investiții. Îndeplinirea lui este condiționată,
printre altele, de unele adaptări ale cadrului legislativ,
de exemplu prin reglementarea mecanismului pentru
contracte de diferență. Dl Ghiță a mai apreciat că
industria nucleară din Romania este robustă, are forța
de muncă înalt specializată, cu firme consacrate și
care au o participare semnificativa la PIB. In curând
va fi actualizată documentația pentru U3 si 4 astfel ca
sa se poată concepe o schemă financiară adecvată.
De asemenea, până la sfârșitul anului se definitivează
studiul USTDA pentru viitoarele SMR-uri din România.
Dl. Ghiță a afirmat că retehnologizarea surselor
nucleare are prețurile cele mai scăzute comparativ cu
celelalte sursel fără emisii de CO2.
La panelul de discuții al Sesiunii 2 de dezbateri
au participat domnii: Viorel Gafița, Președintele
Romelectro, Florin Pop, Director general Energobit,
Sorin Elisei, Director, Risk Advisory, Energy &
Sustainability Deloitte, Sorin Petre, Partener PwC
Romania și Cătălin Stancu, Associated Senior
Expert, Horvath & Partners. Ei au dezbătut pe tema
sesiunii politicile investiționale la nivelul Europei și
al României, programele de investiții programate
să fie derulate în anii care vin, portofoliul anvizajat
de investiții și premisele în care aceste investiții vor
deveni realitate.
Dl Cătălin Stancu a opinat, de asemenea, asupra
ideii de sustenabilitate a proiectelor, ca un criteriu
de selecție a acestora, criteriu care în curând va
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opera și asupra obiectivelor energetice existente.
De asemenea, lipsa unei strategii la zi este un mare
handicap nu numai pentru sectorul energetic, dar
chiar pentru întreaga economie.
Dl. Stancu s-a arătat oarecum sceptic față de
capacitatea actuală de a promova investiții la volumul
de 1 mld euro anual, având în vedere nu numai
aspecte de potență de management de contract, dar
multitudinea de necunoscute și evoluții imprevizibile
care pot face nefezabil un anume proiect. Evoluțiile
imprevizibile fiind de natură politică, legislativă, sau
de altă natură.
Domnul Viorel Gafița a observat că în sectorul
energetic s-au produs în ultimii 30 de ani multe
întâmplări, inițiative care păreau bine fundamentate,
dar care s-au blocat sau amânat pe parcurs, iar unele
chiar au eșuat, vezi proiectul Getica CCS. De aici
nevoie la nivel național a unei proceduri de ”Lecții
învățate” pentru ca aceste întâmplări cheltuitoare de
resurse să nu se mai repete. Mai ales când ne pregătim
de lansarea mai multor programe care promit la un
loc, pentru toată economia, nu doar pentru energie,
valori care însumate trec de 80 de miliarde de euro.
Asta cu atât mai mult cu cât ar trebui să fie clar
oricărui responsabil din energie deteriorarea masivă
a forței de muncă la toate componentele și fazele unei
investiții: consultanța pre-investițională, proiectarea,
fabricația, construcția civilă, montajul, punerea în
funcțiune, managementul de proiect.
Domnul Florin Pop a trecut în revistă palmaresul
firmei Energobit ca investitor și ca antreprenor, în
piața energiilor regenerabile, încă de la lansarea lor
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viguroasă în România în urmă cu 12 ani, insistând că
acestei experiențe acumulate trebuie să i se creeze
condiții de valorificare la proiectele care vin.
Domnul Sorin Elisei s-a referit la complexitatea
scrierii proiectelor cu finanțare europeană, fapt
care trebuie tratat cu atenție, dată fiind perioada
limitată de derulare a acestora și a insistat asupra
necesității investiților private în energie, cu stimularea
lor corespunzătoare de către stat. Dl. Elisei a făcut
observația cu umor că mergem într-o mașină pe
care nu noi o conducem. Timp în care colaborarea
între ministerele cu responsabilități în energie nu
funcționează. În situația în care strategia are nevoie
de foarte serioase reconsiderări, singurul criteriu
de selecție a proiectelor îl reprezintă analiza cost –
beneficiu.
Domnul Sorin Petre a argumentat nevoia acută de
investiții, simultan cu lipsa de apetit a investitorilor
privați, complet nestimulați de lipsa de predictibilitate
si profitabilitate, mai ales pentru investițiile complexe,
a căror execuție de la încredințarea studiului de
fezabilitate până la punerea în funcțiune se poate
întinde pe 5 – 8 ani.
În numărul următor al revistei vom continua publicarea
sintezelor sesiunilor de discuții din ziua a 2-a si anume
SD 3 si6-8
SDSEPT
4.
Cele mai importante lucrări științifice din cadrul
sesiunilor SC 1, SC 2, SC 3 si respective SC 4 vor fi
publicate in revista EMERG, indexata in doua Baze de
Date Internaționale (www.emerg.ro).
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FEL România - Noutăți în activitatea organizației
FEL România, programul pentru tineret al CNR-CME s-a concentrat în trimestrul
trecut pe două direcții strategice ale organizației, respectiv “Analize și
recomandări” și “Educație și profesionalizare”. Prezentăm mai jos câteva dintre
aceste acțiuni.
FEL ne-a avertizat!
Sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie au fost marcate
de acțiuni prin care am atras atenția autorităților
că Articolul 72 din OUG 70/2020, care se referea la
faptul că operatorii de transport și distribuție energie
electrică și gaze naturale sunt obligați să asigure
continuitatea furnizării serviciilor - ceea ce înseamnă
că în aproape nicio situație un consumator de astfel
de utilități nu poate rămâne fără furnizare - poate
deveni groapa fără sfârșit pentru furnizorii de energie
electrică și gaze naturale, enumerând și implicațiile pe
termen scurt și mediu al aplicării măsurii.

poate fi atenuat.
Analiza complexă a fost mediatizată de toate agențiile
de știri și toate publicațiile digitale specializate pe
energie din România.
FEL recrutează!
Principalul obiectiv asumat de FEL România este
conturarea unei viziuni unice împreună cu noua
generație de lideri, fiind o platformă de tineri ce dezbat
idei și dezvoltă proiecte.
Pentru că oamenii sunt cea mai de preț resursă a
programului de tineret, FEL România a organizat în luna
august o campanie de recrutare de tineri specialiști,
în urma căreia 20 de tineri cu experiență relevantă în
domeniul energetic și realizări profesionale notabile
au șansa de a face parte din programul de tineret.

SECTORUL
ENERGETIC
ROMÂNE SC
ȘANSA UNUI
NOU ÎNCEPUT
De asemenea, “Analiza prețurilor energiei electrice și a
gazelor naturale - cauzalitate și efecte” studiu realizat
de specialiștii FEL România împreună cu Asociația
Energia Inteligentă a reprezentat informarea corectă
și completă a consumatorilor de energie din România
cu privire la factorii care influențează evoluția prețurilor
și tendința acestora, în baza rapoartelor publicate de
instituții de specialitate. Analiza a anticipat evoluția
pe care urmau să o aibă prețurile energiei, cea pe
care o vedem astăzi, și a fost completată de măsuri pe
termen scurt, mediu și lung prin care impactul negativ
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Gala FEL
Anul acesta, Future Energy Leaders România
celebrează 10 de ani de activitate, ocazie cu
care ne-am propus să organizăm cea mai mare
conferință de leadership din România pentru tinerii
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din energie. Obiectivul evenimentului constă în
promovarea tinerilor, a echipelor formate din aceștia
și a organizațiilor care îi susțin și care îi conduc către
dobândirea unor rezultate profesionale excepționale.
FEL Awards Gala 2021 s-a bucurat, încă de la
anunțarea evenimentului, de un mare interes din
partea industriei energetice, mărturie în acest sens
fiind cele 32 de nominalizări recepționate de FEL
România pentru cele 10 categorii de premii.
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Din motive de siguranță comitetul de organizare a
decis amânarea evenimentului până în momentul în
care starea de pandemie va permite desfășurarea în
condiții optime a acestuia.
Am fost la SIREN și la alte evenimente din energie
În aceeași perioadă FEL a fost invitat la SIREN
Simpozionul Național de Energie organizat de CNRCME și la alte evenimente de energie, unde a participat
nu numai în audiență, dar și cu comunicări științifice.
La SIREN, am participat la două dintre sesiunile de
dezbateri și am susținut 2 referate la sesiunile de
comunicări, precum și la tutorial.

Am iubit ISPE-ul cu pasiune și l-am slujit cu
credință
Interviu cu prof. dr. ing. Ioan Dan GHEORGHIU, vicepreședintele CNR-CME

Prof. Elena Ratcu, Consilier al CNR-CME
Absolvent al Facultății de Energetică, secția Electroenergetică din cadrul
Institutului Politehnic București în anul 1969, domnul Ioan Dan Gheorghiu și-a
început activitatea profesională la ISPE unde, între 1969-1981 a fost inginer
proiectant pentru partea electrică a centralelor și stațiilor electrice, coordonator
de proiecte pentru centralele electrice de termoficare cu grupuri de 50 MW
care funcționaiu pe lignit (CET Suceava 2x50 MW, CET Braşov 2x50 MW, CET
Slatina 2x50 MW, CET Bacău 4x50 MW, CET Târgu Jiu 2x50 MW) și a participat
la elaborarea de oferte tehnice pentru CTE Pucheng (China) de 2x330 MW
(contract semnat în 1988), CTE Termozipa (Columbia) de 1x150 MW în cooperare
cu ANSALDO- Italia. Între 1981-1986 a fost inginer șef adjunct al Secției Electric
și Automatizări din ISPE. Între 1986-1994 a fost director tehnic la ISPE unde a
coordonat și a participat efectiv la realizarea ofertei CTE Sabiya (Kuwait) de
8x330 MW, a studiilor de fezabilitate pentru recuperarea resurselor energetice
de pe marile platforme industriale și a proiectelor de modernizare cu prelungirea
duratei de viaţă pentru: CTE Doiceşti 2x200 MW (lignit), CET Işalniţa 2x315 MW
(lignit), CET Brazi 4x50 MW (păcură), CET Paroşeni 3x50 MW (huilă). Intre 1992- 2014 a fost director general al
ISPE, poziție din care a coordonat și s-a implicat activ la elaborarea de studii privind reabilitarea reţelelor electrice
de transport și ale centralelor termoelectrice din SEN, studii privind pregătirea SEN în vederea interconectării
sistemului energetic românesc la UCTE, studii privind politica de combustibil a României. De asemenea, a participat
la elaborarea Strategiei Naţionale Energie a României pe terme mediu 2001 – 2004 ’’
Lider de succes, întreprinzător, cu funcții importante de conducere și apreciate luări de poziție în
documente de referință ale energeticii românești, domnul Ioan Dan Gheorghiu și-a împletit întreaga
carieră profesională cu ISPE, Institutul de Studii și Proiectări Energetice, institut emblematic pentru
proiectarea energetică din România.
Când spui ISPE, spui automat Ioan Dan Gheorghiu și invers, pentru că atunci când un institut cu brand de
țară se împletește cu un specialist al cărui nume a devenit brand personal, succesul este garantat.
Cunoaște la perfecție domeniul energetic și este o voce importantă și vocală
a acestuia.
A fost implicat activ în procesul de realizare a Strategiei Energetice Naționale 2001-2004
și întotdeauna are opinii pertinente privind industria energiei din țara noastră.
Elena Ratcu: Domnule Dan Gheorghiu, aveți o poveste
tare frumoasă cu ISPE, cu ale cărui destine vă confundați
uneori de peste 55 de ani. Este institutul în care v-ați
începutut activitatea ca inginer proiectant, imediat după
absolvirea facultății, în anul 1969, și unde ați parcurs
toate treptele ierarhice. Este important de subliniat că la
numai 30 de ani ați fost numit director tehnic, iar la 42 de
ani ați devenit directorul general al acestuia. Cum a fost
începutul carierei, de ce ați ales electroenergetica și ce
v-a definit în toți acești ani?
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Ioan Dan Gheorghiu: Mă bucură foarte mult întrebarea
dumneavoastră, pentru că definește cam tot ce s-a
întâmplat cu mine in ultimii 61 de ani.
Eram in clasa a XI-a a liceului „Gheorghe Lazăr” și
trebuia sa mă hotărăsc încotro mă îndrept. Până atunci
viața mea fusese marcată de cariera de actor a tatălui
meu și de cariera de secretar literar la Teatrul „Bulandra”
a mamei mele. Văzusem zeci de spectacole, pe unele
chiar și de câte 20-30 de ori, astfel încât știam pe de
rost replicile fiecărui personaj. Evident, eram hotărât să
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dau examen de admitere la Institutul de Artă Teatrală
și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” (IATC) din
București, secția de regie de teatru si de film. Când tatăl
meu a auzit ce intenții aveam, a venit cu o replică inedită,
care parcă și acum îmi sună în urechi: „Prea multă salivă
amestecată cu praf de scenă am mâncat eu și nu îmi
doresc ca și fiul meu să aibă parte de același lucru” !
„Eu îți propun să te duci la ISPE”
Norocul meu a fost că în liceu fusesem bun și la
matematică, și la fizică, ceea ce m-a determinat să dau
examen de admitere la Institutul Politehnic București.
Singura specialitate care mi-a sunat bine la aceea
vreme (1964) din cadrul Facultăţii de Energetică a fost
Automatica. Așa am intrat la Politehnică, Facultatea de
Energetică, unde, în primii doi ani toți studenții eram la
grămadă și făceam aceleași discipline. Abia în anul III
am fost despărțiți pe specialităţi, dar fără vreun criteriu
anume, ci după cum nimeream fiecare la numărătoare:
1- electric, 2- termo, 3- hidro, 4- automatică. Eu am
nimerit la Electroenergetică, iar în momentul în care am
făcut cerere să mă mut la Automatica mi s-a spus ca
Electro este specialitatea reprezentativă a Facultăţii de
Energetică și că aveam mai multe șanse de a rămâne
în domeniu, decât dacă aș fi ales altă specialitate. Nu
am mai insistat, am rămas unde am fost distribuit,
astfel încât am absolvit Facultatea de Energetică,
specialitatea Electroenergetică. În anul 1969 a urmat
repartiția guvernamentală în producție, așa cum se
proceda la acea vreme pentru absolvenții de facultăți,
și, cum eu terminasem al șaptelea din acea serie, am
avut posibilitatea să-mi aleg locul de muncă dintr-o
listă de posturi foarte generoasă. M-am dus hotărât să
aleg INMR (Institutul de Metale Neferoase și Rare) care
era amplasat chiar după colț de casa în care locuiam.
În momentul în care a aflat alegerea mea, a intervenit
decanul Facultății de Energetică de la acea vreme,
renumitul profesor Gleb Drăgan, care mi-a spus: „Cum
să pleci din sistem, tinere absolvent? Eu îți propun să
te duci la ISPE, mai ales că , uite, aici, în sală, în primul
rând se află și directorul general al ISPE, dl. profesor dr.
docent Vasile I.Nitu”. Nonșalant am întrebat „Si ce să fac
eu la ISPE” ? Atunci, V.I. Nitu s-a ridicat în picioare și
a ținut o întreaga pledoarie în favoarea ISPE, ceea ce
m-a determinat să accept repartiția la institutul pe care
îl conducea. Mai mult decât atât, după mine au mai venit
în ISPE încă 25 de colegi din Facultatea de Energetică.
M-am angajat la ISPE în ziua de 1 septembrie 1969, dar
primul meu an a fost marcat de satisfacerea serviciului
militar timp de 6 luni în unitatea militara de la Bacău,
conform regulilor vremii. Așa se face că eu am început
să lucrez efectiv la ISPE, ca angajat, în ziua de la 1 aprilie
1970, după terminarea stagiului militar.
- Care au fost principalele activități în care ați fost implicat
la ISPE și ce au însemnat acestea pentru dumnevoastră?
- Știam că voi face parte din Secția Electrică si
Automatizări, dar nu prea înțelegeam ceea se făcea
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acolo, pentru că era departe de ceea ce învățasem la
facultate. Am început cu lucrurile de bază din proiectare,
iar asta a însemnat conceperea planurilor pentru detalii
de execuție pentru șantiere. Asta am făcut in primii trei
ani, urmărind, totodată și execuția proiectelor mele pe
șantier (Brăila 3x200 MW pe păcură)
In anul 1972 s-a schimbat conducerea secției Electric și
Automatizări și a venit ca inginer sef un tânăr de numai
38 de ani, care lucrase și in străinătate la SiemensErlanger, pe nume Eugen Neniță. Acesta cred că a fost
norocul meu în viață. El a venit cu un concept și un suflu
nou, promovând extrem de mulți tineri la conducerea
proiectelor mari de atunci: CTE Rovinari, CTE Turceni,
proiectele de termoficare cu grupuri de 50 de MW –
Brașov, Târgu Jiu, Pitești, Slatina, Iași, Arad, Suceava,
Năvodari. Am muncit mult în ISPE, zile si nopți alături
de colegii mei, dar am fost și pe șantiere pentru că era
nevoie de energie electrică și de soluții pentru încălzirea
orașelor.
In anul 1981 am fost promovat ca adjunct al șefului de
secție pe parte electrică și am coordonat majoritatea
proiectelor din domeniu care se elaborau în ISPE.
Începuse construcția Centralei Nucleare de 2x700 MW de
la Cernavodă, iar ISPE era proiectant general din partea
română pentru tot ce însemna partea clasică a centralei
nucleare. Aici am învățat enorm de mult de la colegii
italieni din ANSALDO care, împreună cu canadienii de
la AECL, aveau responsabilitatea construcției unităţilor
1 si 2 de la Cernavodă. Am fost marcat de introducerea
unui nou sistem extrem de sigur si riguros de asigurarea
calităţii (AQ), pe care de altfel le-a implementat în timp și
la celelalte proiect aflate în derulare la ISPE.
După pensionarea fostului director general al ISE, dr.ing.
Nicolae Armencoiu, în anul 1986, și după mai multe
bâlbâieli ale conducerii Ministerului Energiei Electrice în
desemnarea unui nou director general al ISPE, în cele
din urmă a fost numit să preia frâiele Institutului dr.ing.
Mihai Pop care, la acea dată, avea vârsta de 41 de ani.
Acesta a dorit să schimbe întreaga conducere tehnică a
Institutului, prin aducerea de „sânge proaspăt”, și, după
o selecție dură care a durat trei luni, în mai 1986 am
fost numit director tehnic al ISPE pe parte de centrale
clasice, printr-un Ordin semnat de Ministrul Ioan Avram.

avizărilor în CTE –ISPE, trase de un tânăr director de 40 de
ani, care avea în subordine peste 1500 de oameni la acea
vreme. Numirea mea ca director tehnic al ISPE a coincis
si cu trecerea activității Ministerului Energiei Electrice în
coordonarea lui prim-vice-prim ministrului din acei ani,
care a decis pentru activitatea mea următorul program:
trei săptămâni pe șantierul Termocentralei Turceni si a
Centralei de Termoficare aferente Uzinei de Apă Grea de
la Drobeta-Turnu Severin și, respectiv, o săptămâna în
București la ISPE.
- În condițiile acelea, cum puteați realiza coordonarea
ISPE și a celor 1500 de angajați?
- Vă dați seama că numai coordonare nu puteam face eu
de la distanță, fiind atât de mult timp plecat din institut,
iar în timpul scurt care-l petreceam în București, adică
în acea săptămână, nici nu știam ce sa fac mai întâi. A
venit însă decembrie 1989. În zilele acelea eu și colegii
din Timișoara eram pe șantierul Termocentralei Drobeta
și nu știam mai nimic din ce se întâmpla la Timișoara şi
în ţară. După ce am aflat, am decis de unul singur să-i
trimit acasă pe colegi și să rămân eu singur pe șantier.
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- Dar, după revoluție ce s-a întâmplat?
- Un an si jumătate după aceea, ISPE a fost condus de dl
Mircea Tarța, iar eu am activat în continuare ca director
tehnic. După ce Mircea a plecat de la ISPE, fiind numit
vicepreședinte al RENEL, eu am preluat conducerea
ISPE, în calitate de director general. Erau multe de făcut
pe parte de proiectare, dar mai ales trebuia schimbat
modul de abordare a obținerii comenzilor pe baza
principiilor de piață liberă. Aveam în subordine 4500
de angajați, pentru că reveniseră în ISPE și colegii de la
CITON care plecaseră în 1975. CITON era proiectantul
parții nucleare a centralei de la Cernavodă, și, daca mă
întrebați astăzi, cum reușeam atunci să asigurăm de
două ori pe lună salariile acestor oamenii, nu știu sa vă
răspund la aceasta întrebare. Important e că reușeam!
- Îmi închipui că nu v-a fost deloc ușor. Care este povestea
CITON? De ce a plecat din ISPE și cum a revenit în
institut?
- E o poveste mai lungă. CITON era Centrul de Inginerie
Tehnologică pentru Obiective Nucleare, care inițial se
numise PCIN-Secția de Proiectare Centrale și Instalații
Nucleare și fusese creat în 1970 în cadrul ISPE pentru
proiectare și inginerie în domeniul nuclear. În 1977
PCIN a fost inclusă în cadrul Institutului de Reactori
Nucleari Energetici (IRNE) și a format Departamentul
de proiectare și inginerie (IRNE-P). În anul 1990 IRNE-P
trece la ISPE și se creează ISPE-ON, departament
nuclear responsabil cu proiectarea părții nucleare a CNE
Cernavodă și serviciile de inginerie asociate. În 1994,
ISPE-ON devine CITON, ca institut separat și trece în
subordinea noii Regii pentru Energia Electrica - Grupul
de Energetica Nucleară (RENEL-GEN).

„Am pus mâna pe carte și citeam zi și noapte, să nu
mă fac râs în fața membrilor CTE-ISPE”
- Responsabilitate mare, pentru un tânăr de 40 de ani,
cât aveați atunci! Cum ați reușit să faceți față tuturor
provocărilor pe care trebuia să le depășiți?
- Sigur, acum eram la un alt nivel și trebuia să fac față și
noilor provocări, dar și personalităților care își puseseră
amprenta pe activitatea ISPE, în special consilierii din
diversele specialităţi termomecanice, hidro, construcții,
termoficare, așa încât am pus mâna pe carte și citeam
în fiecare zi până noaptea târziu, chiar si in weekend,
pentru a nu mă face de râs în fața membrilor Consiliului
Tehnico-Economic (CTE), al ISPE. Încet- încet, le-am
câștigat încrederea si au început să aprecieze concluziile

București în data de 19 decembrie 1989. Povestea zilelor
revoluției este lungă și interesantă, dar asta o voi povesti
la următorul interviu (zâmbește).

- Decizie grea!
- Da, decizie grea, dar și acum am un sentiment de
bucurie față de decizia pe care am luat-o atunci, pentru
că le-am dat posibilitatea colegilor mei timișoreni săsi vadă și să-și protejeze familiile. Am venit si eu in

- Interesante informații și cred că și cititorii noștri ne
împărtășesc această opinie. În anul 1996 ISPE s-a desprins
de RENEL în subordonarea căruia se afla, devenind
societate independentă cu capital privat, pentru ca, în
1998 să devină companie independentă cu capital 100%
privat, autohton. Privatizarea ISPE din 1998 s-a realizat
sub conducerea dumneavoastră. Ce a însemnat acest
moment, cum a fost el primit, cum ați acționat și ce au
simțit angajații?
- Lucrurile au mers mai departe și am încercat în repetate
rânduri să explic conducerilor RENEL de la aceea
vreme că activitatea ISPE trebuie să fie independentă,
nealterată de decizii administrative, însă de fiecare dată
mi s-a explicat ca ISPE este mâna dreaptă a RENEL și,
ca atare, nu poate fi lăsat să iasă din RENEL. A venit
însă momentul 1996 când, sub presiunea FMI și a
altor organisme internaționale, RENEL a trebuit să
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externalizeze întreaga activitatea suport, între care și
proiectarea. Astfel, prin Hotărâre de Guvern, ISPE a
ajuns să aibă acționar 100% Fondul Proprietăţii de Stat
(FPS). După doi ani mi-am dat seama că nu acesta este
cel mai bun lucru pentru ISPE, adică să fie tot institut de
stat, și am început să construiesc privatizarea ISPE prin
metoda MEBO. Am convocat în mai multe rânduri toți
angajații ISPE (circa 2000 la acea vreme) în sala de la
Muzeul Țăranului Român și le-am explicat în detaliu ce
înseamnă privatizarea prin metoda MEBO.
- Nu cred că v-a fost deloc ușor!
- Nu a fost deloc ușor să stai singur în fața a 2000 de
oameni și să răspunzi tuturor întrebărilor și clarificărilor
care se solicitau. Să nu credeți că nu erau și mulți
nehotărâți și neîncrezători printre angajați.
„În anul 1998 ISPE a devenit o entitate privată, de sine
stătătoare”
- Important este însă că ați reușit să-i convingeți,
- Da, în final s-a votat cu o majoritate de 95% și
am constituit asociația PAS care a semnat actul de
privatizare cu FPS. În felul acesta, în anul 1998 ISPE a
devenit o entitate privată, de sine stătătoare, cu 1500
de acționari și cu perspectiva de a găsi parteneri privați
puternici pentru dezvoltarea în viitor. Și asta am făcut în
continuare. Erau multe companii care lucrau în domeniul
energiei, dar cea care mi s-a părut că se potrivește cel
mai bine pe profilul ISPE, fiind și o societate privatizată
tot prin metoda MEBO, era ROMELECTRO. Așa că l-am
sunat pe bunul meu prieten, Viorel Gafița, și împreună
am construit participarea ROMELECTRO ca acționar în
cadrul ISPE.
ROMELECTRO ca firma specializată în domeniul
energiei și-a asumat în principal rolul de Contractor
General pentru proiectele complexe, cu precădere în
domeniul retehnologizării grupurilor de mare putere
(330 MW pe cărbune), dar și în domeniul proiectelor
privind reducerea noxelor în termocentrale. Relația între
ISPE si ROMELECTRO avea sa devină una biunivocă,
ROMELECTRO asigurând cadrul general de dezvoltare
al unui proiect, iar ISPE asigurând sau coordonând
partea de inginerie. Au urmat ani grei de muncă și de
adaptare la noul statut de entitate privată pe care mulți
o concepeau ca pe o societate care s-a îmbogățit
peste noapte și considerau că ISPE are cum să lucreze
și la tarife orare mai mici pentru că era privat. Exista
și concepția că dacă dai un telefon la ISPE se poate
rezolva totul și gratis. Asta a durat până prin anul 20032004, când majoritatea lucrărilor executate de ISPE s-au
obținut prin licitații și nu mai putea veni nimeni să îți
impună lucrări grele pe bani puțini.
- Cu un management bun și un leadership de excepție,
ISPE a devenit lider în domeniul consultanței și ingineriei
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energetice din România și un recunoscut brand pe piața
energeticii din România și din străinătate. Am dreptate?
- Aveți dreptate. De la înființarea sa, pe 3 martie 1949,
și până acum, ISPE a devenit un brand recunoscut.
Grație activităților de mare complexitate și anvergură
desfășurate, precum și a
calității deosebite a
profesioniștilor săi, ISPE a dezvoltat practic întregul
Sistem Energetic Național și a cuprins o plajă mare de
proiecte pe parte de sisteme de producere, transport si
distribuție energie electrică si termică. De altfel, în anul
2004, odată cu aniversarea a 55 de ani de la înființarea
ISPE, Președintele României dl Ion Iliescu m-a decorat,
alături de alți colegi din cadrul institutului, cu cea mai
înalta distincție acordată in România, „ Steaua României
în grad de cavaler” pentru merite deosebite aduse în
domeniul energiei.
- Cunoașteți foarte bine domeniul energetic și sunteți
o voce importantă și vocală pe piața energiei electrice.
Ați fost implicat activ la procesul de realizare a strategiei
energetice naționale 2001-2004. Sunteți un fervent
susținător al redactării unei noi Strategii energetice
pentru România si deseori ati afirmat ca noi suntem
încă ancorați în strategia din 2007. Care credeți că este
perspectiva ingineriei energetice românești și a activității
de consultanță în acest domeniu?
- Perioada anilor 2000 a fost marcată de implicarea
mea și a ISPE în elaborarea marilor lucrări de sinteză
în domeniul energetic, totul culminând cu elaborarea
strategiilor energetice din 2004 si 2007. Din păcate,
oficial am rămas numai cu aceste strategii energetice.
Toate încercările diferitor guverne, indiferent de
coloratura acestora, de a finaliza elaborarea unei strategii
în domeniul energiei au eșuat pe fondul numeroaselor
schimbări de miniștri la conducerea Ministerului
Energiei și Ministerului Economiei. De aceea am ajuns
ca astăzi să nu știm ce vrem să facem și încotro să
o luăm. De mai bine de 15 ani mă lupt cu cei aflați la
guvernare să le explic în ce colaps energetic vom ajunge
pentru că nu s-au făcut investiții majore, nici pentru
partea de producție a energiei electrice, nici pe partea
de transport. Vom avea mari probleme chiar și să ținem
un frigider în priză. Inițiativa mea din anii 2008-2009,
de a construi două societăți integrate de producție,
concurente, după modelul CEZ ori EdF, care să nu mai
fie divizate după tipul de combustibil folosit (de altfel
unici în lume) a fost abandonată în final de autorităţi din
motive care nici astăzi nu stau în picioare.
-Sunteți vizionar, ca toți liderii adevărați și cu har înnăscut.
Ce fel de soluții considerați că ar fi necesare pentru
rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm în prezent
și care sunt pârghiile necesare pentru a le face față?
- Așa cum văd eu acum lucrurile, soluția este una singură:
încurajarea investițiilor private în domeniul producției
de energie electrică, atât din surse convenționale, cât și
din surse regenerabile, prin cofinanțarea acestora din
fondurile de modernizare a sistemului energetic național
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sau din PNRR și liberalizarea contractelor pe termen
lung . In paralel, statul român trebuie sa pună presiune
pe Transelectrica pentru accelerarea investițiilor în
domeniul interconectării Sistemului Energetic Național
cu statele învecinate.
„Pentru mine, CNR-CME a reprezentat întotdeauna
pilonul organizațiilor nonguvernamentale din
domeniul energiei”
- Sunteți membru activ al CNR-CME din 1992, iar din
anul 2005 ați fost ales vicepreședintele Asociației.
Ce înseamnă CNR-CME pentru dumneavoastră și ce
înseamnă Asociația pentru comunitatea energetică din
Romania?
- Pentru mine, CNR-CME a reprezentat întotdeauna
pilonul organizațiilor nonguvernamentale din domeniul
energiei. CNR-CME a atras constant în interiorul
organizației personalităţi marcante din domeniu și
importante companii de profil. Astăzi putem spune
cu mândrie ca CNR-CME, prin activitatea sa, și mai
ales prin evenimentele la care este organizator sau
coorganizator, reprezintă cea mai puternică voce din
domeniul energiei care se implică activ în propuneri
de modificare a legislației specifice și în punerea la
dispoziția decidenților a materialelor suport pentru
luarea unor decizii. Asociația este recunoscută la nivelul
Consiliului Mondial al Energiei drept una dintre cele mai
active organizații ale sale, și drept urmare, a fost invitată
să propună reprezentanți in diferite Comitete de Studii
și Grupuri de Lucru care activează în cadrul CME. De
asemenea, Consiliul Mondial al Energiei a participat de-a
lungul timpului la evenimentele naționale, cu participare
internațională organizate în Romania de către CNRCME, cu reprezentanți de marcă din structurile sale
executive de conducere, începând cu Președintele
Consiliului, Vicepreședintele secretarul general sau
coordonatorii responsabili zonal.

Aniversarea a 90 de ani de existență a CNR-CME (Palatul
Parlamentului, FOREN 2014)

- Cu voia dumneavoastră, aș dori acum să vă adresez,
câteva întrebări neconvenționale. Sunteți de acord?
-Sigur că da!
- Sunteți absolvent al liceului Gheorghe Lazăr. Toată
lumea cunoaște cartea lui Grigore Băjenaru „Cișmigiu
& Comp”, care descrie perfect atmosfera liceului de la
vremea lui, profesorii și colegii. Ce însemna să fi „lăzărist”,
care erau exigențele și ce fel de învățământ se practica
atunci?
- Desigur, am citit cartea lui Grigore Băjenaru și am
fost marcat în mod excepțional de povestirile lui, fiind
un „ lăzarist” convins si înfocat. Lupta pentru ocuparea
Cișmigiului s-a dat și pe vremea mea între elevii din
Lazăr și cei din Sava. Victoriile au fost împărțite, iar în
final ne înțelegeam întotdeauna la o bere la restaurantul
„Monte Carlo” de pe insulița bine cunoscută, care există
și acum. Eu am fost mândru că am absolvit liceul Lazăr,
mai ales că am avut o generație de profesori de excepție,
ceea ce a făcut ca 90% dintre colegii mei de clasă să
intre la facultate. Astăzi colegii de liceu din generația
mea sunt peste tot în lume și, ceea ce a fost extrem de
emoționant, este faptul că în 2014 la aniversarea a 50
de ani de la absolvirea scolii, majoritatea colegilor s-au
străduit să fie prezenți, chiar dacă întâmpinaseră unele
greutăţi de deplasare. Așezatul în băncile liceului după
50 de ani, lângă toți foștii colegii a fost unul dintre cele
mai emoționante momente ale vieții mele și, vă spun cu
sinceritate că am lăcrimat de multe ori în acea zi.
‑ Ca absolventă a liceului Sf. Sava, nu pot decât să vă
dau dreptate, pentru că am trăit aceleași sentimete alături
de „saviștii” mei în astfel de momente. Sunteți un om de
succes. Care credeți că este rețeta succesului unui om
pentru realizarea sa, pe plan profesional și personal?
‑ Nu cred că există o rețetă a succesului pe care să o
aplici ad-litteram și să reuşească. Eu, de exemplu, mi-am
dorit tot timpul să fiu un lider și asta încă de mic copil,
când eram președintele detașamentului de pionieri.
Am fost însă tot timpul foarte serios în ceea ce mi-am
propus să fac, iar ceea ce am făcut, am făcut în mod
profesionist, nu după ureche. Am ascultat și am luat
de la cei care mă înconjurau tot ceea ce am crezut că
este mai bun pentru mine.Nu am luat niciodată decizii
la supărare și am cântărit de două ori fiecare lucru. De
altfel, eu sunt născut în zodia Balanței si cred că și asta
m-a influențat foarte mult în tot ceea ce am întreprins pe
plan profesional, dar și pe plan personal. La toate astea
însă, s-a adăugat întotdeauna și un pic de noroc în viață.
‑ Care este partea cea mai interesantă a profesiei
dumneavoastră?
‑ Profesia de inginer energetic am îndrăgit-o pe parcursul
trecerii anilor, pe măsură ce căpătam mai multă
experiență și puteam să fiu o voce auzită și respectată.
Dar cel mai interesant lucru mi s-a părut a fi momentul
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în care am reușit să împletesc munca de inginer
proiectant cu cea de profesor la universitate, când am
avut bucuria să împărtășesc cu studenții și doctoranzii
experiența care am acumulat-o de-a lungul timpului.
Este o încântare sa vezi pe cei din bănci ascultându-te și
punând zeci de întrebări.
‑ Dacă ar fi să spuneți mulțumesc celor care v-au marcat
până acum în viață, cine ar fi aceștia?
‑ De mulțumit ar trebui să mulțumesc multor persoane,
dar am să menționez pe cei mai importanți în ordine
cronologică. Aș mulțumi tatălui meu care m-a forțat
să dau examen la Politehnică; primului meu șef, Eugen
Neniță, care m-a promovat vârsta de numai 35 de ani;
directorului general, Mihai Pop, care a avut încredere in
mine și m-a propus director tehnic al ISPE; profesorului
Victor Vaida, care, în calitate de director general al
RENEL, m-a definitivat în 1992 ca director general al
ISPE; profesorului Anatolie Carabulea, care în 1997 s-a
ținut de capul meu să mă înscriu la doctorat, pe care
l-am absolvit cu „Magna cum Laudae” în anul 2000;
Cristinei care mi-a dăruit în anul 2002 un băiat de
excepție. Și, nu în ultimul rând, i-aș spune mulțumesc
lui Dumnezeu pentru că mi-a dăruit sănătate și multă
putere de muncă.
‑ Care a fost cea mai mare bucurie de până acum?
‑ Cea mai mare bucurie a fost atunci când, pe 18 iunie
2002, s-a născut băiatul meu, Andrei. care îmi poartă
numele și cu care mă mândresc. Astăzi este student
în anul II la Universitatea din Tilburg la Facultatea de
Management si Business Inovation din Olanda
‑ Aveți vreun regret?
‑ Marele regret este că nu i-am dăruit lui Andrei o
surioară sau un frățior, în așa fel încât peste ani să nu
rămână singur.
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‑ Sincer să fiu, nu mi-am închipuit niciodată că vom trai
astfel de vremuri , atât din punct de vedere al tragediei
pe plan mondial provocată de pandemia cu COVID -19,
cât și din punct de vedere al colapsului energetic. La
toate acestea există explicații din partea decidenților,
dar marea mea întrebare este „De ce nu ascultați, dragi
aleși, de sfaturile profesioniștilor din domeniu și să luați
măsuri la timp? În niciunul dintre domenii nu duceți lipsă
de profesioniști! Totul este să vă aplecați asupra lor și să
le urmați sfaturile”! .
‑ Planuri de viitor?
‑ Planurile de viitor sunt multe, dar cel mai important este
să fiu alături de colegii din ISPE ca să putem ține barca
pe linia de plutire în aceste momente dificile de criză
politică, când lipsa de decizii în domeniul investițiilor
pune in pericol însăși existența multor companii
începând cu cele de inginerie si terminând cu cele de
execuție. Apoi vreau să dedic mai mult timp familiei
mele, pe care în ultimul timp am neglijat-o, preocupat
fiind de soarta ISPE. Oricum, la cei 75 de ani, am energie
destulă ca să pot trage în continuare la „corabia” numită
ISPE. Și, ca să înțelegeți mai bine ce vreau să spun,
închei cu cuvintele: Am iubit ISPE-ul cu pasiune și l-am
slujit cu credință!
‑ Domnule Dan Gheorghiu, vă mulțumesc foarte mult
pentru timpul acordat acestui dialog. Este emoționantă
povestea dumneavoastră de carieră împletită cu povestea
devenirii și dezvoltării ISPE-ului pe care îl iubiți cu atâta
pasiune și îl slujiți cu aceeași credință dintotdeauna.
Ați aniversat de curând o superbă vârstă. In numele CNRCME și al meu, personal, vă dorim din suflet ani mulți și
buni în continuare, pentru că mai aveți multe de spus
generațiilor de azi și de mâine ale energeticii românești!
București
25 octombrie 2021

‑ Agenda dumneavoastră zilnică de lucru este uneori
infernală. Ce faceți când vreți să evadați din cotidianul
meseriei și să eliminați stresul?
‑ Cea mai mare relaxare a mea când vreau să evadez
este să joc bridge. În anii 70-80 jucam fizic cu parteneri și
participam la turnee cu echipa ISPE, unde am si câștigat
o mulțime de trofee. Astăzi joc bridge pe calculator și
îmi pun la muncă neuronii care nu au voie să intre în
adormire.

De mai bine de trei decenii contribuim la
asigurarea unei energii mai curate,
mai sigure, mai accesibile.

„De ce nu ascultați, dragi aleși, de sfaturile
profesionaliștilor”?
‑ Trăim vremuri pe care nimeni nu credea că le va trăii. Ce
v-a uimit cel mai mult în ultimele trei luni?
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MEMBRI COLECTIVI COTIZANȚI AI CNR-CME:
AGENTIA NUCLEARĂ
ŞI PENTRU DEŞEURI
RADIOACTIVE

AGENTIA NAȚIONALĂ
PENTRU RESURSE MINERALE

In Memoriam
Carmen Neagu

ANRE

anre.ro

Pentru mulți dintre noi, ziua de 21
septembrie 2021 a fost brusc, nemilos
si nedrept zdruncinată de o veste care a
căzut ca un trăsnet: Carmen Neagu ne-a
părăsit pentru totdeauna!
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Specialist apreciat al sectorului energetic românesc și un om cu totul special, Carmen Neagu a absolvit
Facultatea de Energetică – secția termoenergetică - din cadrul Universității „Politehnica” București în
anul 1982, când și-a început activitatea ca inginer la ISPE, cu doi ani de stagiu la termocentrala Doicești.
Ulterior, și-a consolidat cariera în sectorul energetic atât în companii românești, cât și în companii
multinaționale. Până în 2005 a fost implicată activ în dezvoltarea strategică a sistemului energetic din
România la ELCEN, Termoelectrica și CONEL, unde a deținut o serie de poziții de top management în
domenii legate de strategie și afaceri internaționale privind generarea energiei. Între 2005-2012, în calitate
de director executiv regional pe energie pentru Europa de Sud-Est la General Electric, Carmen Neagu a
fost responsabilă de toată gama de produse și servicii GE Energy din regiune, iar în mai 2014 a devenit
președintele Consiliului de Supraveghere al Transelectrica pe care l-a condus până în decembrie 2015.
În perioada mai 2014 - decembrie 2015 a fost membru în boardul de directori ai Camerei Americane de
Comerț în România - AmCham. CEO al EnergoBit Group, între 2016-2020, Carmen Neagu a devenit apoi
directorul general al GSP POWER.
Profesionist cu experiență recunoscută în întreaga sa carieră, Carmen Neagu a fost, de asemenea, un fin
observator al sectorului energetic național și nu se sfia niciodată să facă analize, cu precizie de bisturiu,
privind modul în care s-a realizat restructurarea acestuia, felul în care se aborda uneori piața românească
de energie ori tipul de management practicat în companiile românești. „Dacă nu știi meserie, n-ai ce să
cauți în poziții de decizie!”, obișnuia să spună.
Dincolo de specialistul care era, Carmen era și un om cultivat, cu drag de artă, carte, muzică, drag de tinerii
cărora le dedica mult timp la cursurile de specializare de tipul „Next Leadership Generation”, la care era solicitată,
spunându-le permanent că e foarte important să citească. „Nu renunțați la carte! Citiți, citiți, citiți! Cartea este
cea care vă face să creșteți personal, profesional și cultural și, nu în ultimul rând, uman!”
Și, mai presus de toate, Carmen iubea oamenii și zicea: „Să iubești pe cel de alături, să iubești ceea ce face, să
lași o urmă pe pământ care să conteze. E foarte ușor să faci rău. Este mult mai greu să faci bine. Cartea mea
de căpătâi este <<Jurnalul fericirii>> a lui Nicolae Steinhard. Mi-a plăcut motto-ul acesteia, <<Cred, Doamne,
ajută necredinței mele>>, care, după mine, e partea cea mai frumoasă din Evanghelia după Marcu. E foarte
important! Noi nu suntem perfecți și trebuie tot timpul să ne facem mai buni. Niciodată nu ne mai gândim la
asta”.
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Carmen Neagu, ai plecat dintre noi, însă ai lăsat o urmă mare pe pământ. O urmă care, cu siguranță, va conta
pentru toți cei dragi, pentru colegi, colaboratori și prieteni.
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PARTENERI MEDIA AI CNR-CME:

Dumnezeu să-ți primească și să-ți ocrotească în pace sufletul nobil și frumos!
CNR-CME transmite întreaga sa compasiune și condoleanțe familiei îndurerate.
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