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Dacă actuala evoluție a prețului gazelor naturale a
fost greu de anticipat, reducerea producției interne și
creșterea importurilor de gaze naturale erau evidente
de mult timp, dar, la fel ca Europa, România nu a acordat
suficientă atenție rolului crucial al gazelor naturale în
Reducerea către finalul anului 2021 cu 25% a livrărilor securitatea energetică. Spre deosebire de Europa care
de gaz din Rusia către Europa nu a putut fi compensată nu are ca soluții decât dezvoltarea rutelor de transport
de către creșterea importurilor provenind din alte țări și diversificarea surselor de import, România, pe lângă
(Norvegia, Algeria, Azerbaijan) și a determinat utilizarea aceste soluții dispune și de resursele de gaze naturale
intensivă a rezervelor stocate în Europa. Dacă Rusia din zona de apă adâncă a Mării Negre.
refuză o creștere a exporturilor de gaze naturale către
țările Uniunii Europene, singura soluție este importul Rezervele de gaze descoperite în sectorul românesc
de gaze lichefiate, pe cale maritimă. Această soluție al Mării Negre se ridică la 200 de miliarde de metri
este una de avarie, aplicabilă pe termen scurt și care nu cubi, iar aportul noilor exploatări, după dezvoltarea
acoperă decât parțial deficitul de pe piața europeană. completă, va fi de 9-10 miliarde de metri cubi de gaze
pe an, timp de 20 de ani, ceea ce înseamnă o dublare a
Uniunea Europeană nu a găsit încă o modalitate actualei producții naționale considerând ca producția
de reducere a dependenței de importurile de gaze onshore se va păstra la același nivel ca în prezent.
naturale din Rusia sau, așa cum afirma recent Fatih
Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale Deși ultima mare descoperire datează din 2012
pentru Energie, “Europa nu a acordat suficientă atenție (structura Domino din perimetrul Neptun cu resurse
rolului crucial al gazelor naturale în cadrul securității recuperabile estimate între 42 și 84 de miliarde de metri
cubi de gaze naturale), aceasta nu a fost încă declarată
aprovizionării sale în acest domeniu”.
descoperire comercială pentru a se putea trece la
Până acum criza s-a manifestat prin creșterea etapa de dezvoltare a zăcământului. Frecventele
nemaiîntâlnită a prețului gazelor naturale, dar există modificări legislative au făcut ca investitorii să devină
o mare probabilitate ca în viitorul apropiat adevărata foarte reticenți, iar compania ExxonMobile s-a retras
problemă să devină nu prețul, ci disponibilitatea din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Anunțata
gazelor naturale în Europa.
preluare a participației acesteia de către Romgaz nu a
România, care în anii anteriori își acoperea aproape fost încă finalizată și nici în cazul finalizării preluării nu
90% din consumul de gaze naturale din producția se poate anticipa începerea lucrărilor de dezvoltare–
internă, părea să fie la adăpost de această criză, exploatare în următorii doi ani.
însă reducerea producției interne și liberalizarea Strategia Energetică a României 2019-2030 cu
pieței, cantități importante din producția internă fiind perspectiva anului 2050 menționează că exploatarea
exportate, au determinat o creștere explozivă a prețului resurselor de hidrocarburi din Marea Neagră va avea o
gazelor naturale și în țara noastră.
contribuție majoră la asigurarea securității energetice
Conform datelor centralizate de Institutul Național de a României, dar acesta nu este considerată o investiție
Statistică (INS), România a importat, în primele 11 luni strategică de interes național.
din 2021, o cantitate de gaze naturale de 2,503 milioane Din păcate nici în cele patru investiții declarate
tone echivalent petrol (tep) în timp ce, producția strategice de interes național (grupurile 3 și 4 de la
internă de gaze naturale a fost, în perioada menționată, CNE Cernavodă, hidrocentrala cu acumulare prin
de aproape 6,6 milioane tep.
pompaj de la Tarnița-Lăpuștești, grupului de 600
Chiar considerând că întreaga producție internă de MW de la Rovinari, Complexului hidrotehnic Turnugaze naturale a fost consumată în România, fără să Măgurele-Nicopole) nu au fost realizate progrese, iar
existe exporturi, din datele INS rezultă că în primele 11 în actuala conjunctură politico–economică realizarea
luni din 2021 importul de gaze naturale a fost de 27,5%, acestor investiții devine tot mai incertă.
cifră comparabilă cu importurile din anii 2003–2006.
Declanșată ca o criză a gazelor naturale care a afectat
inițial țările central și est europene, dependente de
importurile de gaze din Rusia, actuala criză energetică
s-a extins la energia electrică și tinde să se globalizeze.

ANUL XX, NR. 219, noiembrie - decembrie 2021

3

EDITORIAL

POLITICI ENERGETICE
EDITORIAL

Este de neînțeles lipsa de acțiune a statului român
care după 1989 nu a reușit să creeze cadrul legislativ
și fiscal favorabil investițiilor în sectorul energetic,
deși este principalul acționar la marea majoritate a
companiilor energetice din România. Avalanșa de
ordonanțe de urgență din ultima perioadă nu face decât
să bulverseze atât consumatorii, cât și investitorii, fără
a contribui la diminuarea efectelor crizei energetice și
nicidecum la soluționarea ei.
Chiar dacă actuala criză energetică se va încheia în
primăvara acestui an, apariția altei crize energetice în
următorii ani în Europa este inevita-bilă și va surprinde
România într-o situație și mai dificilă decât cea
prezentă. Fără investiții în noi capacități de producere
a energiei electrice și începerea exploatării gazelor
naturale din zona de apa adâncă a Mării Negre,
securitatea energetică a României este grav afectată,

iar în situații viitoare de criză nu ne vom putea baza
pe importuri masive neexistând resurse energetice
disponibile și nici capacități suficiente de transport
gaze naturale sau energie electrică.
Următoarea perioadă va fi decisivă pentru exploatarea
gazelor naturale din zona de apă adâncă a Marii Negre
având în vedere că implementarea Pactului Verde
European limitează drastic utilizarea combustibililor
fosili, gazele naturale putând să fie utilizate doar ca
un combustibil de tranziție către energia verde. Să
sperăm că Romgaz va finaliza preluarea participației
ExxonMobile în proiectul Neptun Deep și în sfârșit
exploatarea gazelor naturale din zona de apă adâncă
a Mării Negre va începe alături de celelalte investiții
necesare în sectorul energetic.

Modificarea Legii 123 din 2012 prin
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 143
din 28 decembrie 2021
Redacția Mesagerului Energetic
Modificarea Legii 123 din 2012 prin Ordonanța
de Urgență a Guvernului numărul 143 din 28
decembrie 2021
În data de 31 decembrie a fost publicată în Monitorul
Oficial nr. 1259, Partea I, Ordonanța de Urgență nr.
143/2021 pentru modificarea și completarea Legii
energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012,
precum și pentru modificarea unor acte normative.
Adoptarea Ordonanței de Urgență nr. 143/2021
este motivată de depășirea de către România a
termenului de transpunere a Directivei (UE) 2019/944
a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie
2019 privind normele comune pentru piața internă de
energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/
UE.
Au fost introduse explicații și definiții noi, prevederi
privind Piețele de energie, privind Transparența
legată de planurile de dezvoltare a rețelei electrice
și procedurile de racordare la rețea, legate de
prosumatori, legate de capacitățile de stocare și de
stațiile de încărcare a vehiculelor electrice. A apărut
pentru prima oară noțiunea de “Comunitate de
energie a cetățenilor” ca persoană juridică.
Principalele
următoarele:

modificări

aduse

legii

sunt

Articolul I al OUG:
• Art. 2 din Legea 123/2012: au fost modificate/
actualizate definițiile, au fost introduse definiții
pentru: client activ, comunitatea de energie
a cetățenilor, comision pentru schimbarea
contractului,
comision
pentru
schimbare,
extinderea rețelei de distribuție etc;
• Art. 45 alin. (10) În cazul clientului final casnic,
în vederea emiterii fac-turii de regularizare,
operatorul de distribuție are obligația de a asigura
citirea indexului grupului de măsurare al clientului
la un interval de timp de maximum 3 luni.
• Art. 45 alin. (11) În cazul schimbării furnizorului/
agregatorului de către clientul final, operatorul
de rețea are obligația efectuării citirii indexului
echipamentului de măsurare și transmiterii datelor
de consum furni-zorului/agregatorului actual și
noului furnizor/agregator în perioada cu-prinsă

între data transmiterii notificării de schimbare
a furnizorului și da-ta schimbării efective a
furnizorului în cazul în care clientul final nu
transmite indexul autocitit până la data stabilită
conform regle-mentărilor ANRE.
• Art. 45 alin. (12) Formatul de prezentare a
datelor și procedura de ac-ces al furnizorilor, al
agregatorilor și al consumatorilor la aceste date
sunt reglementate de ANRE. Nu se pot percepe
costuri suplimentare în sarcina clienților pentru
acest serviciu.”
• Art. 46 (2^3) Operatorul de distribuție concesionar
are obligația de a achiziționa pe criterii de
eficiență economică luând în considerație și
starea tehnică, conform reglementărilor ANRE,
strict elementele de rețea necesare asigurării
continuității alimentării cu energie electrică a
consumatorilor deja racordați în termen de 120 de
zile de la data co-municării de proprietar a valorii
de achiziție.”
• Art. 48 alin. (2) Persoanele cu funcție de
conducere ale unui operator de distribuție nu pot
face parte din structurile întreprinderii integrate
din domeniul energiei electrice, care răspund,
direct sau indirect, de gestionarea zilnică a
activităților de producere, distribuție sau furnizare
a energiei electrice; b) trebuie luate măsurile
corespunzătoare pentru a asigura faptul că
interesele profesionale ale persoanelor cu funcție
de conducere ale operatorului de distribuție sunt
luate în considerare astfel încât aceste persoane
să aibă posibilitatea de a acționa inde-pendent;”
• Art. 51 alin. (3^5) În cazul clienților casnici care
se racordează la rețeaua de joasă operatorul de
distribuție va rambursa solicitantului contravaloarea
efectivă a lucrărilor de proiectare și execuție a
branșamentului, până la o valoare medie a unui
branșament, stabilită conform unei metodologii
aprobate de ANRE. Activele rezultate ca ur-mare
a lucrărilor de racordare intră în proprietatea
operatorului de dis-tribuție de la momentul punerii
în funcțiune, prin efectul prezentei legi, la valoarea
rambursată clientului casnic. Aceste active sunt
recu-noscute de către ANRE ca parte din baza
de active reglementate în ca-zul în care data
rambursării integrale coincide cu data punerii în
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funcți-une a instalației de racordare. În valoarea
medie a branșamentului nu se includ costurile cu
refacerea infrastructurii edilitare.”

• Art. 76 (2) Metodologiile de calcul al prețurilor
și tarifelor se aprobă de ANRE după parcurgerea
procedurii de consultare publică.

• (3^6) În cazul clienților noncasnici,
contravaloarea lucrărilor de racordare, inclusiv
a celor de proiectare a racordului/ branșamentului, realizate conform alin. (34), se suportă
integral de către aceștia. Activele rezultate
ca urmare a lucrărilor de racordare in-tră în
patrimoniul operatorului de distribuție de la
momentul pu-nerii în funcțiune, prin efectul
prezentei legi, fără a fi recunoscute de ANRE ca
parte din baza activelor reglementate.”

• Art. 76 (3) Pentru a spori transparența pe piață și
a oferi tuturor părților interesate toate informațiile
privind tarifele de transport și de distribuție,
ANRE publică costurile subiacente utilizate la
cal-cularea tarifelor de rețea relevante, asigurând
confidențialitatea informațiilor sensibile.”
• Art.79. h) metodologiile de calcul al tarifelor
reglementate trebuie să conțină reguli prin care
să se evite subvenția încrucișată între activitățile reglementate, precum și între activitățile
reglementate și cele nereglementate ale unui
operator economic.”

• Art. 62 - (6) Prin derogare de la prevederile alin.
(5), furnizorii de ener-gie electrică sau participanții
la piață implicați în agregare pot percepe clienților
• Art. 93 privind sancțiunile și contravențiile;
finali comisioane pentru încetarea contractelor de
furnizare a energiei electrice încheiate pe o durată Articolul II al OUG:
determinată și cu prețuri fixe, în cazul rezilierii lor
anticipate de către clientul final.
• (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare
a prezentei or-donanțe de urgență, Autoritatea
• (7) Comisioanele de încetare prevăzute la alin. (6)
Națională de Reglementare în Dome-niul Energiei
trebuie să îndepline-ască cumulativ următoarele
(ANRE) va adapta, după caz, legislația secundară
condiții:
în con-cordanță cu prezenta ordonanță de urgență.
• să fie comunicate în mod clar clientului înainte de
• (2) Până la adaptarea, după caz, a legislației
încheierea contrac-tului;
secundare, toate actele normative emise în temeiul
Legii nr. 123/2012, cu modificările și com-pletările
• să fie prevăzute în contractul de furnizare pe care
ulterioare, își mențin aplicabilitatea, cu excepția
clientul l-a semnat;
prevederilor care sunt contrare modificărilor și
completărilor aduse prin prezenta ordonanță de
• să fie proporționale și să nu depășească suma
urgență.
pierderilor economice directe cauzate de client
furnizorului sau participantului la piață implicat
în agregare prin rezilierea contractului, inclusiv Articolele III - IV ale OUG:
costurile oricărei in-vestiții sau pachete de servicii
Pe lângă modificările aduse Legii nr. 123/2012,
deja furnizate clientului în temeiul con-tractului
Ordonanța de Ur-gență a Guvernului nr. 143/2021
respectiv.
aduce modificări punctuale și altor legi, după cum
urmează: Legii 220/2008 (două articole), Legii
• Sarcina probei privind pierderile economice
23/2014 (un articol) și Legii 226/2021 (un articol).
directe revine furnizorului sau participantului
la piață implicat în agregare, iar respectarea de
către furnizori sau participanții la piață implicați în
agregare a principiilor de stabilire a comisioanelor
prevăzute prin prezentul alineat este monitori-zată
de ANRE.”
• Art. 76. — (1) Prețurile și tarifele reglementate
pentru activitățile de transport și distribuție a
energiei electrice și pentru energia termică produsă
în centrale de cogenerare se stabilesc pe baza
metodologiilor aprobate și publicate de ANRE.
În calculul acestora vor fi luate în con-siderare
costurile justificate ale activităților respective,
cheltuielile pentru dezvoltare și protecția mediului,
precum și o cotă rezonabilă de profit. MONITORUL
OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1259/31.
XII.2021 23
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Aderarea României la OECD
Redacția Mesagerului Energetic
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (Organisa-tion for Economic Co-operation
and Development – OECD) este o orga-nizație
economică interguvernamentală fondată, inițial, în
anul 1948 sub denumirea OEEC (Organisation for
European Economic Co-operation) și modificată
în 1961 cu denumirea OECD, având în momentul de
față 37 de țări membre. Scopul întemeierii acestei
organizații a fost stimularea progresului economic și
al comerțului global.

A apărut totuși o întrebare odată cu dorința și invitația
aderării României în cadrul OECD, și anume: „Se poate
numi România o economie dezvoltată, din momentul
aderării la OECD?”

Un prim răspuns venit din partea lui Dumitru Miron,
profesor universitar la Academia de Studii Economice
București, spune că “Apar-tenența la OECD este o
premisă pentru a te considera o țară dezvoltată, dar
statutul se câștigă mai greu. Se poate câștiga atât în
interiorul OECD, cât și în afara organizației. Nu este
Consiliul OECD a decis în ianuarie 2022 să deschidă dezonorant să fim la 63% din media OECD în ceea ce
discuții de aderare cu șase candidați pentru calitatea privește PIB per capita, dar sigur că este impor-tant
de membru în cadrul OECD și anume: România, să ajungem la medie și să trecem peste“.
Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația și Peru. Această
decizie vine ca urmare a deliberării atente a membrilor Mircea Coșa, profesor de economie, este de părere că
OECD bazată pe Cadrul de examinare a potențialilor România nu se va putea considera o țară dezvoltată
din momentul în care va adera la OECD, pentru că
membri.
politica organizației nu mai este aceea de a avea
După ce, la începutul anilor 2000 valoarea PIB-ului pe numai membri din țările dezvoltate, ci de a accepta și
cap de locuitor era de 30% din media țărilor OECD, țări în dezvoltare, care prezintă garanții că pot ajunge
România a reușit să recupereze decalajele economice o țară dezvoltată.
față de țările dezvoltate într-un ritm alert ajungând,
astfel, la performanța economică de a înregistra, Deși, inițial, OECD era un club al țărilor foarte
la finalul anului 2019, înainte de criza COVID-19, o dezvoltate, în ultimii ani a fost adoptată o altfel de
valoare a PIB-ului pe cap de locuitor de 60% față de politică, de lărgire a ariei, astfel că va fi un club al
țărilor în curs de dezvoltare, care prezintă garanții că
media țărilor membre ale OECD.
pot susține un proces de dezvoltare a economiei și
Conform Studiului Economic realizat de către OECD reformelor.
pentru România, în ianuarie 2022, valoarea PIB-ului
va înregistra o creștere cu 4,5% în 2022 și 2023, după Există, însă, în continuare, riscuri atât în România, cât și
la nivel mondial, iar cel mai mare risc este cel medical,
o creștere cu 6,3% în decursul anului 2021.
urmat fiind de inflație, care va juca, de asemenea,
În ultimii ani, așa cum a fost menționat anterior, un rol important. Valoarea inflației a ajuns la 8,3% în
România a înregistrat o creștere atât în rândul decembrie 2021 din cauza creșterilor de prețuri la nivel
economiei, cât și în rândul standardelor de viață și a mondial. Banca Națională a crescut rata dobânzii de
prins din urmă economiile OECD, desi a trecut atât politică monetară de la 1,75% la 2% și se consideră că
printr-o criză financiară, cât și printr-o criză provocată acest lucru a fost o mișcare necesară și, de asemenea,
de pandemia COVID-19. În anul 2004 România și-a vor fi necesare și măsuri suplimentare.
exprimat acordul de intra în OECD însă anul acesta
Membrii Organizației au trimis o invitație de aderare.
Se dorește ca acest proces să se desfășoare cât mai
repede, însă se va desfășura totul în ritmul normal și
va dura atât cât este necesar.
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Cea mai importantă restructurare pentru
energia României, cea a CE Oltenia

Pactul Climatic de la Glasgow –
Un compromis necesar

Redacția Mesagerului Energetic

Academician Nicolae Anastasiu
Dr. Ing. Doru Cătălin Morariu

Asa cum este cunoscut, Complexul Energetic (CE) Oltenia este unicul producător local de energie pe bază de
cărbuni, cu o pondere internă de 16% la nivelul anului 2020. În momentul de față, CE Oltenia poate demara
procesul de reorganizare, după ce compania a primit aprobarea de la Comisia Europeană pentru un ajutor de
stat de 2,6 mld. Euro. Aprobarea planului de reorganizare și a ajutorului de stat deschide pentru CE Oltenia și
calea către Fondul de Modernizare, cel mai important instrument de finanțare a sectorului energetic pe care
România îl are la dispoziție, cu un disponibil de circa 12 mld. Euro. În finalul procesului care va dura 6 ani,
CE Oltenia va avea o structură de producție combinată, având parteneri strategici din sectorul energie pentru
implementarea transformărilor.
Cele mai importante 10 proiecte care ar trebui să transforme CE Oltenia sunt următoarele:
1. Parc fotovoltaic de 83 MW pe depozitele de zgură și 6. Parc fotovoltaic de 66 MW pe halda exterioară
Pinoasa ale SE Rovinari;
cenușă închise ale SE Rovinari;
2. Parc fotovoltaic de 112 MW pe depozitele de zgură 7. Parc fotovoltaic de 19 MW pe halda exterioară
Bohorelu ale SE Rovinari;
și cenușă închise ale SE Turceni;
3. Parc fotovoltaic de 85 MW pe depozitele de zgură
și cenușă închise din SE Ișalnița. Negocieri cu OMV
Petrom;

8. Parc fotovoltaic de 110 MW pe halda interioară
Rovinari Est ale SE Rovinari. Negocieri cu OMV
Petrom;

4. Parc fotovoltaic de 132 MW pe halda interioară din 9. Bloc de 473 MW pe gaz natural la SE Turceni, care
Tismana – EMC Roșia – Rovinari. Negocieri cu OMV va înlocui o ca-pacitate existentă de 330 MW pe lignit;
Petrom;
10. Bloc de 850 MW pe gaz natural la SE Ișalnița, care
5. Parc fotovoltaic de 128 MW pe halda interioară va înlocui blocul 7 și, respectiv, blocul 8, ambele de
Tismana 1 ale SE Rovinari. Negocieri cu OMV Petrom; 330 MW pe lignit.
Pentru proiectele numărul 1, 2, 6, 7 și 9 partenerul cu care se poartă negocieri este TINMAR Energy.
Pentru proiectele numărul 3, 4, 5 și 8 partenerul cu care se poartă negocieri este OMV Petrom.
Pentru proiectul numărul 10 CE Oltenia este în căutare de investitor.
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Organizația Națiunilor Unite a urmărit constant
starea mediului înconjurător, a resurselor naturale
ale solului și subsolului, a conservării ecosistemelor
și habitatelor naturale, pe fondul stării de sănătate a
populației de pe întregul glob. La Kyoto, Japonia, în
anul 1997, Conferința Părților cu numărul 3 (COP3)
a lansat Convenția-cadru a ONU pentru schimbările
climatice. Astfel, s-a deschis cadrul oficial pentru
identificarea cauzelor care stau la baza schimbărilor
climatice, a procesului de încălzire globală și a rolului
pe care activitățile antropice îl au în acest proces.

La Madrid în 2019, COP25 a fost mai apatic prin lipsa
sa de impuls și concentrarea aproape obsesivă pe o
problemă destul de tehnică legată de cadrul general
de aplicare a piețelor internaționale de comercializare
a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

Lumea s-a schimbat mult de la semnarea Acordului
de la Paris. între timp, tranziția energe-tică globală
a devenit o realitate, iar parcursul de câteva decenii
al acesteia către ținta net-zero va fi unul complex și
de lungă durată. Elementul esențial pentru această
perioadă de început îl re-prezintă ritmul, gradual
Conferința Părților cu numărul 26 (COP26), cu sau rapid, imprimat tranziției. O tranziție rapidă oferă
participarea a 197 de țări, s-a încheiat la Glasgow, în omenirii șansa de a îndeplini obiectivele asumate
ceas târziu de noapte scoțiană, pe 13 noiembrie 2021, prin Acordul de la Paris și de a menține creșterea
cu mai bine de 24 de ore întârziere. Ea a avut loc la 6 temperaturii cu mult sub 2oC. O tranziție treptată pune
ani de la Conferința de la Paris (COP21-2015) și după sub semnul îndoielii realizarea obiectivelor climatice
aproape doi ani de la Conferința de la Madrid (COP25- ale Acordului de la Paris.
2019), eșuată în furtuna pandemiei COVID19.
Monitorizarea parametrilor care țin de: evoluția
Fiecare dintre întâlnirile anuale COP are propria temperaturilor medii, a precipitaților, a fenomenelor
sa personalitate care îi imprimă un ritm specific de extreme – uragane, cicloane, tsunami, a emisiilor de
GES, a naturii acestor gaze, a poluatorilor (din ce
desfășurare.
domenii, sectoare și din ce țări?) s-a impus treptat,
COP21 a fost tumultuos și cu sofisticări diplomatice, iar rezultatele sale au condus la mari temeri legate de
culminând cu încheierea în ultimul moment a viitorul planetei. S-au construit scenarii despre cum
Acordului de la Paris. Acesta a venit ca un ultimatum, va arăta Pla-neta în 2030, 2050, 2100, cum ne putem
într-un consens al participanților (196 de state și 175 adapta la efectele acestor fenomene sau cum le
de semnatari), prin care s-a convenit că:
putem atenua. Cu ce costuri? Cine poate plăti pentru
- încălzirea globală trebuie să fie limitată la mai ele? Cine trebuie să plătească?
puțin de 2°C și chiar până la 1,5°C, față de nivelul din La Glasgow, COP26 a fost ca un puzzle copleșitor, cu
perioada preindustrială (momentul de referință);
peste 1.000 de piese, pentru a cărui perfectă asamblare
- fiecare țară trebuie să determine, să planifice și a fost necesară precizia și eficiența organizatorilor,
să raporteze în mod regulat cu privire la contribuția dar și o cavalcada de eforturi diplomatice pentru a
financiară pe care o angajează pentru atenuarea menține atenția principalilor jucători la armonizarea
pieselor. Cu toate acestea, unii jucători au încercat să
încălzirii globale;
schimbe regulile jocului, substituind piese originale
- niciun mecanism nu obligă o țară să stabilească un fundamentale cu unele aparținând unui joc alternativ,
obiectiv privind volumul emisiilor specifice reduse mai puțin ambițios.
până la o anumită dată, dar fiecare obiectiv ar trebui
Ce a putut realiza COP26? Prioritățile declarate pentru
să depășească obiec-tivele stabilite anterior.
Glasgow au fost numeroase și in-clud progrese în
În cei șase ani de când există această convenție, ceea ce privește obiectivele asumate pe plan național,
măsurile luate de state nu au generat un progres dezvoltarea piețelor de tranzacționare a emisiilor și
evident. Efectele încălzirii globale – prin modul ei eliminarea treptată a cărbunelui, precum și inițierea
de manifestare – de la secetă, la inun-dații, eroziune unor programe substanțiale de finanțare a țărilor în
costieră, topirea permafrostului, retragerea ghețarilor curs de dezvoltare.
etc. – provoacă din ce în ce mai multe victime,
afectează economiile naționale, sănătatea populației, Pe lângă toate acestea, COP26 a avut în față
generează migrări masive din zonele calde spre cele provocarea de a acționa ca un catalist pentru a
schimba narațiunea tranziției energetice de la
temperate etc.
metafora unei „perioade de câteva decenii de greutăți
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Angajamente

și privațiuni pentru umanitate” la cea de apropiere
a unui „viitor de prosperitate durabilă, cu o revoluție
tehnologică generatoare de noi oportunități și cu un
climat prietenos pentru gene-rațiile următoare”.
Pactul Climatic de la Glasgow - Principalele probleme
abordate și adoptate
La miezul nopții, în ziua de 13 noiembrie 2021,
președintele COP26, Alok Sharma, cu profundă
emoție și satisfacția realizărilor conferinței, dar evident
marcat de dezamăgirea necesității de a accepta
compromisuri impuse în ultimul moment, dădea citire
declarației finale, care, în consens, a fost denumită
Pactul Climatic de la Glasgow.
În cele 84 de puncte ale documentului, grupate în 8
direcții principale de acțiune (figura 1), se precizează
că toate părțile Convenției-cadru a ONU pentru
schimbările climatice ar trebui să revină cu planuri
noi și îmbunătățite de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de seră până la sfârșitul anului viitor și subliniază,
totodată, că ar trebui să existe un alt summit al liderilor
mon-diali în 2023, în cadrul COP28. Se mai propune
și o masă rotundă ministerială, anuală, la nivel înalt
privind rezultatele angajamentelor înainte de 2030,
iar prima astfel de întrunire să aibă loc la conferința
COP27 de anul viitor.

Acordul se concentrează în mare parte pe adaptare,
ajutând țările să facă față efectelor schimbărilor
climatice, dar și pe finanțarea programelor de
adaptare, deși rămâne o problemă faptul că națiunile
mai bogate nu sprijină financiar suficient națiunile
mai sărace care sunt cele mai afectate de creșterea
temperaturii medii globale.
Îndeplinirea obiectivului de a limita încălzirea globală
la 1,5°C față de nivelurile preindustriale necesită acțiuni
semnificative și eficiente în „acest deceniu critic”.
Acest semnal completează avertismentele oamenilor
de știință, care au precizat că pentru menținerea
încălzirii globale la palierul de 1,5°C - dincolo de care
se vor simți cele mai grave efecte ale schimbărilor
climatice – este necesară reducerea emisiilor globale
de gaze cu efect de seră cu peste 45% până în 2030
și îndeplinirea obiectivului de neutralitate climatică
până în 2050.
Documentul reamintește, de asemenea, țărilor că în
temeiul Acordului de la Paris, pot depune oricând
angajamente noi și mai ambițioase în materie de
climă și, pentru prima dată, soli-cită țărilor să elimine
treptat subvențiile pentru cărbune și combustibili
fosili. În același timp, unul din puncte solicită părților
să-și revizuiască în mod regulat planurile climatice,
deoarece angajamentele actuale ale țărilor pentru
2030 ar duce la încălzire globală de 2,4 grade Celsius
față de perioada industrială.

Cele mai importante angajamente asumate în timpul
Conferinței sunt:
• Peste 100 de țări s-au angajat să oprească defrișările
de păduri până în 2030 și să protejeze biodiversitatea
prin utilizarea durabilă a terenurilor.
• Peste 100 de națiuni s-au alăturat unui program de
reducere a emisiilor de metan (CH4) cu 30% până în
2030.
• Peste 40 de țări care utilizează cărbunele pentru
producerea de energie electrică s-au angajat să
renunțe la exploatarea acestui combustibil fosil până
în 2040.

care la un moment dat părea capabilă să deraieze
negocierile, a găsit o soluție, însă tot de compromis.
Speriate de promisiunea, încă neîndeplinită, a celor
mai bogați de a-și majora ajutorul pentru climă în
Sud la 100 de miliarde de dolari pe an începând cu
2020, țările sărace, cele mai puțin responsabile de
încălzirea globală, dar în prima linie în fața impactului
acesteia, au cerut o finanțare specifică a „pierderilor și
pagubelor” pe care le suferă deja. Dar țările dezvoltate,
în primul rând Statele Unite, care se tem de posibile
consecințe juridice, s-au opus ferm. Și fără tragere de
inimă, țările sărace au cedat, acceptând o continuare
a dialogului pentru a nu pierde progresul în lupta
împotriva încălzirii, ale cărui efecte deja le amenință
direct.

A fost COP26 un succes?
• 450 de organizații internaționale, care gestionează
circa 130 de trilioane de dolari, au fost de acord să COP26 s-a încheiat. Ce înseamnă rezultatul de la
susțină tehnologia curată ca parte a tranziției către Glasgow pentru viitorul planetei? Care este progresul?
o economie globală verde și un sistem energetic Cităm câteva din declarațiile elitei participante:
ecologic.
▪
Antonio Guterres, Secretarul General al
• Aproximativ 45 de guverne din întreaga lume au ONU, consideră că lumea trebuie să „intre în regim
promis acțiuni urgente și investiții pentru a proteja de urgență” în privința schimbărilor climatice și că,
natura și pentru a trece la moduri mai durabile de deși acordul de la Glasgow nu merge suficient de
departe în acest sens, el totuși stabilește „fundamente
agricultură.
importante pentru progres” și reprezintă un
Compromisuri, oponenți, opoziții
compromis care reflectă „interesele, contradicțiile și
voința politică” din întreaga lume. Iar, adresându-se
COP26 făcea apel, în textul deja convenit al declarației tinerilor: „Știu că sunteți dezamăgiți, dar calea spre
finale, ca țările lumii să înceapă renunțarea treptată la pro-gres nu este întotdeauna o linie dreaptă. Uneori
cărbune. Cu toate acestea, Acordul a fost revizuit în sunt ocolișuri, alteori sunt gropi. Dar știu că putem
ultimul minut al prelungirilor și a făcut un compromis ajunge acolo.”
aparent semantic, dar cu profunde implicații socioeconomice, prin înlocuirea formulării inițiale "renunțare ▪
Boris Johnson, Prim-Ministrul Marii Britanii:
treptată" (“phased-out”) la cărbune cu expresia Acordul de astăzi este un mare pas înainte. Avem
"reducere treptată", (“phased-down”) în urma unei primul acord internațional de reducere treptată
obiecții de ultim moment din partea Indiei, susținută a cărbunelui și o foaie de parcurs pentru a limita
de China. Chiar și cu această dezamăgire, impusă de încălzirea globală la 1,5 grade Celsius. Sper că ne vom
țările mari consumatoare de cărbune, compromisul uita înapoi la COP26 de la Glasgow ca fiind începutul
făcut prin menționarea reducerii treptate a cărbunelui sfârșitului schimbărilor climatice”.
reprezintă un succes major, fiind prima dată când
Nicola Sturgeon, Prim-Ministrul Scoției:
un document oficial COP face referire explicită la ▪
Pactul Climatic de la Glasgow nu conține tot ceea ce
cărbune.
și-a dorit fiecare țară și există o dezamăgire de înțeles
În punctul critic al limitării temperaturilor, în timp că problemele cheie au fost atenuate în ultimele ore,
ce planeta se află conform ONU pe o traiectorie dar nu poate exista nicio îndoială că summitul de la
„catastrofală” de încălzire de 2,7 °C față de epoca Glasgow a făcut progrese în privința unor probleme
preindustrială, textul solicită statelor membre să- importante”.
și crească angajamentele cu o regularitate mult
mai mare decât era prevăzut în acordul de la Paris, Cum măsurăm succesul COP26 (sau eșecul) prin
începând din 2022. Dar, cu posibilitatea unor ajustări raportare la reperele stabilite anterior? La sfârșitul
pentru „circumstanțe naționale particulare”, punct COP26 trebuie să fim în măsură să spunem „Suntem
care a stârnit critici din partea ONG-urilor cu privire la încă pe drumul cel bun pentru a fi cu mult sub 2°C, avem
ambițiile reale ale textului. Mai mult, compromisul găsit încă o șansă la 1,5°C” (Figura 2). Fatih Birol, Directorul
nu garantează încă realizarea integrală a obiectivului General al Agenției Internaționale pentru Energie
primordial Acordului de la Paris, de a limita încălzirea (IEA) a declarat: „Angajamentele COP26 privind clima
„cu mult sub” 2°C și dacă este posibil la 1,5°C. Experții ar putea ajuta la limitarea încălzirii globale la 1,8°C”.
avertizează în mod regulat că „fiecare zecime de grad Această afirmație se bazează pe progresul evident
contează” în timp ce dezastrele legate de schimbările înregistrat prin angajamentele climatice asumate
climatice sunt deja în creștere: inundații, secete sau în perioada premergătoare și în timpul desfășurării
COP26, care au permis reducerea limitei de încălzire
valuri de căldură, cu pagubele și victimele aferente.
până la cca 1,8°C. În același timp, presupune nu numai
Problema explozivă a ajutorului pentru țările sărace, că țările își vor îndeplini integral promisiunile pentru

Fig. 1. Acordul Climatic de la Glasgow – Principalele direcții de acțiune pentru atingerea obiectivului net-zero
(sursa datelor primare: UNFCCC – COP26).
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2030, dar și că cei care au spus că vor atinge emisiile
net-zero până la jumătatea secolului sau la scurt timp
după aceea chiar vor face acest lucru. Versiunea
finală a acordului solicită „intensificarea eforturilor
pentru reducerea cărbunelui fără sisteme de captare
a CO2”. Totuși, opiniile sunt împărțite. Pactul climatic

"Este moale, este slab, iar ținta de 1,5°C abia trăiește,
dar există un semnal că Era Cărbunelui s-a încheiat.
Și asta este important", a comentat Jennifer Morgan,
Greenpeace International.

Cresterea de temperatura (°C)
peste nivelurile pre-industriale
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Fig. 2. Analiza comparativă
dintre cantitatea de emisii
CO2 generată prin combustia
rezervelor recuperabile de
combustibili fosili și bugetul
de emisii CO2 disponibil
pentru a re-stricționa creșterea
temperaturii în conformitate cu
cerințele Acordului de la Paris
(sursa datelor primare: IEA,
2021).
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Europe and the world need to draw the right
lessons from today’s natural gas crisis
Dr Fatih Birol
Executive Director
Commentary - 13 January 2022
Today, Europe finds itself at the heart of an international energy storm driven by turmoil in nat-ural gas markets.
Understanding the causes of this crisis – which is having serious repercus-sions for governments, businesses
and households – and drawing the right lessons from it is essential for the transition to more sustainable, secure
and affordable energy supplies in the future.
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pe traseul tranziției energetice, dar în același timp
devine și o schimbare revoluționară prin accentul pe
care îl pune pe îndeplinirea integrală a promisiunilor
climatice asumate, prin asigurarea finanțării necesare
pentru realizarea obiectivelor și prin monitorizarea
în timp real a implementării acestora. O trecere în
revistă a ultimelor comunicate legate de schimbările
climatice și tranziția energetică poate fi dovada respectării restitutio in integrum a hotărârilor COP26
de către fiecare țară în parte, a modului în care sunt
implementate normele privind reducerea emisiilor
GES (net-zero), a atingerii neutral-ității climatice („fit
A fost trasă cortina la COP26 – Și acum ce urmează ? for 55”) și, respectiv, a menținerii încălzirii globale cât
Prin Pactul climatic de la Glasgow, COP26 schimbă mai aproape de pal-ierul +1,5oC.
prioritățile acestui deceniu de la “asumarea de Călătoria până la Glasgow a fost una lungă și
angajamente climatice” la “acțiuni specifice” pentru incomodă, dar necesară pentru viitorul umanității
atingerea obiectivelor deja asumate. Prioritatea la și al Terrei. COP26 reprezintă doar stația de plecare
CO–21 - Paris a fost despre angajamente climatice, pe foaia de parcurs a traseului către ținta net-zero.
cât mai multe și cât mai substanțiale, iar prioritatea Glasgow a făcut încă un pas practic și puternic către
la CO–26 - Glasgow este despre direcția și conținutul viitor, prin care sta-bilește consensul depre „ambiția de
acțiunilor climatice, deci despre implementare.
pornire” pe agenda întâlnirilor COP din anii următori
În esență, COP26 reprezintă o schimbare evolutivă și ne aduce totodată speranța că, în continuare, vor fi
necesare mai puține compromisuri…
Angajamentele COP26 în materie de climă înseamnă
că „Glasgow se apropie de Pa-ris!”. Deocamdată, China
a declarat că emisiile sale vor atinge un vârf înainte de
2030 și vor ajunge la net-zero până în 2060, în ciuda
faptului că încă mai generează mai mult de 60% din
electricitate din cărbune. India s-a angajat să atingă
net-zero doar în 2070, dar aspiră ca până în 2030 să
aibă un portofoliu de 50% surse regenerabile în mixul de electricitate. Multe alte țări au făcut promisiuni
similare cu net-zero, cu foarte puține sau deloc detalii
despre modul în care intenționează să ajungă acolo.
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In recent weeks and months, natural gas and
electricity prices have spiked to record highs –
most notably in Europe and some major Asian
markets – causing potentially significant eco-nomic
impacts. These include multiple negative effects on
power companies, other businesses and industrial
sectors, and consumers – in some cases, resulting in
government interventions to limit the damage. These
effects are likely to have a lasting impact beyond
the market tensions we are seeing this winter in the
Northern Hemisphere. The increases in energy prices
have also contributed to broader price inflation that is
affecting many economies worldwide.

Unfortunately, we are once again seeing claims that
volatility in gas and electricity markets is the result
of the clean energy transition. These assertions are
misleading to say the least. This is not a renewables
or a clean energy crisis; this is a natural gas market
crisis. It is important to work from a sound evidence
base on the causes of the current market turbulence.
As we showed in our recent World Energy Outlook
2021, well managed clean energy transitions can help
reduce energy market volatility and its impacts on
businesses and consumers. The underly-ing causes
of today’s crisis lie elsewhere.

Fig 1 - Impact of a commodity price shock on average household energy bills in advanced
economies in 2030 by scenario
The tightness in European natural gas markets
At the IEA, we focus on what the data tells us. When
we do so, we see that a range of issues affecting the
natural gas sector – including last year’s exceptionally
rapid global economic re-bound, outages and
maintenance of key gas infrastructure, and a lack of
sufficient supply from Russia – are driving broader
energy market turbulence in Europe.

While liquefied natural gas (LNG) shipments are
providing some additional supply to European
gas markets, their timeliness is limited by longer
transportation times than for pipelines. Under-ground
storage remains the principal source of short-term
flexibility for gas markets in Europe. However, lower
than average inventory levels (around 50% full as of
early January, compared with an average of nearly
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70% over the past decade) create further security of
supply concerns, especially in the event of late winter
cold spells. This is why uncertainty over prices and
supply remains high in early January, with most of the
heating season still to come.
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the exceptionally high market prices for natural gas
that we have seen in recent months.

Against today’s low baseline, we estimate that Russia
could increase deliveries to Europe by at least onethird, or over 3 billion cubic metres per month. This
We see strong elements of ‘artificial tightness’ in equates to almost 10% of the European Union’s
European gas markets, which appears to be due average monthly gas consumption – and would be the
to the behaviour of Russia’s state-controlled gas equivalent of a new LNG tanker delivering a full cargo
supplier. Unlike other pipeline suppliers – such as of natural gas to Europe every day. Together with the
Algeria, Azerbaijan and Norway – Russia has reduced cur-rent high level of LNG inflow, this would provide
its exports to Europe by 25% in the fourth quarter of significant relief to European gas markets.
2021 compared with the same period in 2020 – and by
22% compared with its 2019 levels. And this is despite

enough to meet its future energy needs – and that
remains the case today. Clean energy investment is
gradually picking up, but remains far short of what is
required to meet rising demand for energy services in
a sustainable way. It would need to triple by 2030 to
get the world on track for a pathway consistent with
limiting global warming to 1.5 °C.

to ensure that stor-age levels are adequate to cover
end-user needs, with mandatory minimum storage
obligations assigned to all commercial operators with
gas retail portfolios. In addition, provisions on transparency and congestion management can help to
ensure optimal utilisation of available storage capacity.

On a global level, scaling up domestically sourced
low-carbon energy supplies provides an opportunity
to bring down emissions while at the same time
tackling energy security issues related to fossil fuel
imports and market volatility. However, potential
energy security vulnera-bilities do not disappear
in a renewables-rich and more electrified energy
system. Policy makers need to pay close attention
to new clean energy supply chains, in particular the
geographical concentration of many critical minerals
– such as lithium, cobalt and rare earth elements –
The interdependence between gas and electricity that are crucial components of many clean energy
security is not going to disappear anytime soon. technologies.
Gas is expected to retain a major role as a source
of flexibility and back-up for many years to come, In my view, today’s situation underlines the fact that
especially in economies – such as Europe – that have energy systems face significant risks if they rely too
much on one supplier for a key element. Today, it is
large seasonal variations in demand.
natural gas; tomorrow, it could be something else,
In Europe, governments should make natural gas such as lithium. This is why I’m urging governments to
storage part of their security of supply risk assessments, act now to tackle today’s energy security challenges
at both a national and regional level, including risks and those of the future.
linked to the control of stor-age by entities from nonEU countries. And regulations should be improved
Much stronger investment in low-carbon energy
technologies including renewables, energy efficiency
and nuclear power is the way out of this impasse.
But this needs to happen quickly or global energy
markets will face a turbulent and volatile period ahead.
Energy efficiency is a particularly powerful tool for
governments, businesses and consumers to reduce
their exposure to fuel market volatility and enhance
resilience.

Fig. 2 - Evolution of energy prices, Oct 2020-Jan 2022
The impact on electricity markets

Although wind power was unusually below average
during the European summer, wind and solar PV
provided valuable contributions to meeting European
electricity demand in the fourth quarter of 2021. Wind
power generation increased by 3% and solar by 20%
compared with the same period a year earlier.

The natural gas market turmoil has spilled over into
European electricity markets, which typical-ly rely
on gas as a marginal fuel and are therefore affected
when it experiences high prices and volatility. This has
been exacerbated by lower than average hydropower
output and lower nu-clear output highlighting the Lessons for the future
need for adequate investment in sources of baseload
While today’s market fluctuations cannot be traced
supply and flexibility.
back to climate policies, that does not mean that the
Higher carbon prices have also played a role in road to net zero emissions will be smooth. As the IEA
pushing up electricity prices, but this needs to be kept has been repeatedly warning for years – including
in context. We estimate that the effect on European in our recent World Energy Outlook 2021 – there is
electricity prices of the sharp spike in natural gas a looming risk of further market turbulence if we fail
prices is nearly eight times bigger than the effect of to address the current fundamental imbalance in
energy investment. The world has not been investing
the increase in carbon prices.
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Piața de energie electrică

Anul 2021 a impus cerințe excepționale pe piața globală
de energie electrică. Creșterea econo-mică puternică
și condițiile meteorologice mai aspre comparativ cu
anul 2020, inclusiv o iarnă cu temperaturi mai scăzute
decât de obicei, a amplificat, cu peste 6%, cererea
globală de energie electrică – s-a înregistrat cea mai
mare creștere față de perioada de redresare după
criza finan-ciară din 2010. Revenirea rapidă a cererii de
energie, în general, a dus la provocarea unei ten-siuni
în lanțurile de aprovizionare pentru cărbune și gaz
natural, conducând la creșterea prețuri-lor en-gros ale
energiei electrice. Cu toate că energia regenerabilă
a înregistrat o creștere impre-sionantă, generarea
energiei electrice din cărbune și gaz natural a atins
niveluri record. Prin ur-mare, emisiile anuale de dioxid
de carbon aferente sectorului energiei electrice, la
nivel global, au atins un nou maxim istoric după ce, în
ultimii doi ani, acestea fuseseră în scădere.

Cerere, ofertă și emisii

cererea, oferta și emisiile în sectorul ener-giei electrice,
la nivel global, până în 2024. În timp ce, la nivel global,
se dorește ca sursele re-generabile de energie să
răspundă, în mare parte, creșterii cererii de energie
electrică în următorii ani, această tendință ar avea ca
rezultat o plafonare a emisiilor rezultate din generarea
energiei electrice. Acest lucru este insuficient pentru
ca sectorul energetic să își îndeplinească rolul critic
de lider în decarbonarea economiei la nivel global.
Se așteaptă ca, în perioada 2022–2024, sursele
regenerabile de energie să crească rapid, corespunzând cu cererea moderată a cererii.

Se anticipează o creștere anuală medie a cererii de
energie electrică de 2,7%, însă pandemia COVID-19
și prețurile ridicate ale energiei oferă o oarecare
incertitudine. Creșterea record a surselor regenerabile
de energie (cu 8 %/an, în medie) va deservi mai
Raportul “Piața globală de energie electrică” al mult de 90% din creșterea netă a cererii în această
Agenției Internaționale a Energiei (International perioadă.
Energy Agency - IEA) prezintă previziunile privind

După o ușoară scădere a cererii globale de energie
electrică în decursul anului 2020, aceasta a înregistrat
o creștere de aproximativ 6% în cursul anului 2021,
fiind cea mai mare creștere anuală înregistrată
vreodată în termeni absoluți (peste 1.500 TWh) și
cea mai mare creștere rela-tivă după criza financiară
din 2010. Redresarea economică rapidă și condițiile
meteorologice mai aspre decât în 2020, inclusiv
temperaturile mult mai scăzute în timpul iernii au
stimulat cererea de energie electrică în anul 2021.
Se estimează că sectorul industrial a contribuit în
cea mai mare parte la creșterea cererii de energie
electrică, urmat fiind de sectorul comercial și de cel al
servi-ciilor și, în cele din urmă, de sectorul rezidențial.
Factorii din cauza cărora cererea de energie electrică
este într-o continuă creștere sunt: redresarea
economică în desfășurare care este așteptată la nivel
global în perioada următoare, efectele redresării
economice care vor continua să își facă simțită
prezența și în 2022 deoarece măsurile de protecție a
sănătății, aflate în vigoare în 2021, au atenuat cererea
și relaxarea preconizată a crizei energetice care a
dus la penurie în aprovizionare și prețuri exagerat
de ridicate ale energiei în ultimul trimestru al anului
2021. Cu toate acestea, evoluția prețurilor energiei și
pandemia COVID-19 sunt principalele incertitudini
privind perspectiva cererii. Se așteaptă o temperare
a cererii de energie electrică la nivel global în 2023
și 2024, pe măsură ce efectele redresării după criza
pandemică se vor atenua și măsurile de eficiență
energetică încep să aibă efecte.
•

Redresarea economică

Economia globală și-a revenit semnificativ în 2021
după o scădere drastică în 2020. În octom-brie 2021,
Fondul Monetar Internațional (FMI) a estimat o
creștere a PIB-ului global cu 5,9% în 2021, cu 4,9% în
2022, cu 3,6% în 2023 și cu 3,4% în 2024. Comparativ
cu estimare făcută în aprilie 2021, aceasta corespunde
unei creșteri ușor mai scăzute pentru 2021 (în scădere
cu 0,1%) și a unei creșteri mai mari în 2022 (în creștere
cu 0,5%). Ajustarea prin scădere a creșterii estimare
pentru 2021 a avut motive întemeiate, precum
valurile COVID-19 în țările mai sărace și întreruperea
aprovizionării în economiile mai avansate.

cazul hidroenergiei). Producția de energie din surse
pe bază de gaze naturale a crescut cu 2%, în timp
ce producția de energie nucleară a crescut cu 3,5%
atingând, aproape, nivelul din 2019. În total, emisiile de
dioxid de carbon rezultate în ur-ma generării energiei
electrice au crescut cu 7%, atingând un nivel record.
•

Prețuri en-gros

Creșterea prețurilor gazului natural și cărbunelui a fost
principala cauză a creșterii rapide a prețurilor en-gros
a energiei electrice în multe țări în decursul anului 2021.
Indicele de preț pen-tru piețele en-gros de energie
electrică aproape că s-a dublat, comparativ cu 2020
(în creștere cu 64% față de media 2016–2020). În al
patrulea trimestru al anului 2021, în Franța, Germania,
Spania și Marea Britanie prețurile en-gros pentru
energia electrică au fost de trei ori, poate chiar mai mult
de patru ori mai mari decât media celui de-al patrulea
trimestru din perioada 2016–2020. S-a observat, de
asemenea, o creștere de trei ori a prețului en-gros
pentru energia electrică și în Regiunea Nordică, în
ultimul trimestru al anului 2021, comparativ cu media
celui de-al patrulea trimestru din perioada 2016–2020,
și o creștere de până la șapte ori mai mare a prețului
față de ultimul trimestru al anului 2020. În Australia,
prețurile en-gros pentru energia electrică au crescut,
în al doilea trimestru al lui 2021, cu 174% (cu 196%
față de trimestrul precedent). Spre deosebire de alte
țări, această creștere a fost urmată de o scădere a
prețurilor cu 50% din trimestrul al doilea până în cel
de-al patrulea trimestru al anului 2021. Acest fapt se
datorează vremii blânde și creșterea disponibilității
surselor regenerabile de energie.
•
Impactul de mediu și politici de protejare a
mediului înconjurător

Decarbonarea sectorului energetic este subiectul
principal al politicilor climatice actuale, acestea fiind un
element important în modelarea sectorului energetic
pe termen scurt, mediu și lung. Guvernele sunt din
ce în ce mai concentrate pe abordarea amenințării
schimbărilor climatice. Un indicator important al
direcției stabilite de politica climatică este contribuția
stabilită la nivel național (Nationally Determined
Contribution – NDC) a fiecărei țări în temeiul
Acordului de la Paris. Acestea stabilesc obiective și
politici naționale pentru reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră și sunt comunicate la fiecare cinci ani,
•
Combustibili fosili
majoritatea obiectivelor de reducere raportate având
Cărbunele a revenit în 2021, satisfăcând mai mult un orizont de timp de 10 ani.
de jumătate din creșterea cererii globale de energie.
Producția de energie electrică pe bază de cărbune a Tarifarea carbonului face parte, adesea, dintr-o serie
atins un vârf istoric, în creștere cu 9%, cea mai rapidă de politici climatice care vizează tranzițiile curate de
creștere din 2011. Sursele regenerabile de energie energie. Acestea cuprind taxe pe carbon, un sistem de
domină creșterea ofertei pe termen mediu, acestea comercializare a emisiilor (Emissions Trading System
crescând în 2021 cu 6%, chiar dacă au fost defavorizate – ETS) sau o combinație între cele două.
de condițiile meteorologice defavorabile (în special în
Fig. 1 – Variația cererii globale de energie electrică în perioada 2015–2024
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Armonizarea globală a acreditării
hidrogenului
Prezentare generală a reglementărilor și a standardelor
globale pentru hidrogenul regenerabil

După ce în octombrie 2021 a apărut raportul
“Decarbonized hydrogen imports into the European Union: challenges and opportunities” (La Revue
de l’Énergie) care stabilea necesitatea importurilor
de hidrogen, în ianuarie 2022 apare prezentul raport,
elaborat de World Energy Council – Weltenergierat
Deutschland & dena (German Energy Agency) care
stabilește necesitatea certificării hidrogenului produs
din surse regenerabile.
Acest raport analizează dacă ar fi fezabil un sistem
global și uniform de certificare pentru hidrogenul
regenerabil. În acest scop, sunt evaluate 11
reglementări/standarde privind hidrogenul, în ceea ce
privește aspectele comune, diferențele și potențialul
pentru armonizare (ISCC PLUS, CertifHy, dena
Biogasregister, TÜV Süd CMS 70, China Hydrogen
Alliance’s Standard, the Certification Scheme of the
Japanese Prefecture Aichi, the Australian Zero Carbon Certification Scheme, the funding programme
H2Global, the Californian Low Carbon Fuel Standard,
the EU Renewable Energy Directive (RED) II and the

UK Renewable Transport Fuel Obligation).
Certificarea hidrogenului regenerabil și a derivaților
săi servește mai multor scopuri. Este un instrument
esențial pentru a demonstra conformitatea cu criteriile
stabilite în cadrul de reglementare respectiv. Odată ce
acest pas a fost făcut, consumatorii și companiile pot
credita hidrogenul regenerabil pentru obligațiile din
sectorul privat – cum ar fi în sectorul combustibililor
– sau chiar pot beneficia de angajamente voluntare.
În plus, disponibilitatea de a plăti prețuri mai mari
pentru hidrogenul regenerabil depinde de cadrul de
reglementare pentru care este cerută certificarea.
Dintre cele 11 reglementări/standarde pentru
hidrogen evaluate, cele mai potrivite cerințe de
sustenabilitate sunt utilizarea energiei electrice din
surse regenerabile, echilibrarea în masă ca model de
urmărire precum și eligibilitatea tuturor surselor de
carbon, cu condiția ca acestea să nu fie produse în
mod deliberat pentru producerea hidrogenului și a
derivaților săi.

Fig. 1 – Conceptul unei instalații de hidrogen
(sursă: Report: Global Harmonisation of Hydrogen Certification – WEC – WD, DENA)
1. Direct connection between the renewable power source and the electrolyser; 2. GHG reduction of 70% (target val-ue: 28.2 gCO2equ/
MJ) compared to a fossil baseline of 94,1 gCO2equ/MJ; 3. Carbon source: Atmospheric (DAC – Direct Air Capture)
*Proof for mass balance needs to be provided along the value chain
1. Conexiune directă între sursa de energie regenerabilă și electrolizor; 2. Reducerea emisiilor GES cu 70% (valoare țintă: 28,2 gCO2equ/
MJ) comparativ cu emisiile GES rezultate în cazul combustibililor fosili de 94,1 gCO2equ/MJ; 3. Sursă de carbon: atmosferică (captarea
directă a aerului)
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De ce să existe o armonizare a standardelor
•
pentru hidrogenul regenerabil?
Hidrogenul, ca vector alternativ de energie ia din ce
în ce mai mult avânt în ultimul timp. Cu domenii de
aplicare diverse și reducând costurile, cererea pentru
hidrogen este în creștere la nivel mondial. Uniunea
Europeană, în special, dar și țări precum Japonia sau
Sudul Coreei, probabil că nu vor putea face față, din
producția internă, cererii viitoare de hidrogen și, prin
urmare, trebuie să se bazeze pe importuri. Cu scopul
de a finaliza tranziția către un sistem energetic neutru
din punct de vedere climatic, dovada producerii
sustenabile a hidrogenului este la fel de importantă
ca eligibilitatea sa pentru obiectivele naționale
în domeniul surselor de energie regenerabile și
a reducerii emisiilor pentru multe țări. Stabilirea
dovezii că hidrogenul a fost produs în mod sustenabil
este cheia în acest context. Certificarea poate servi
acestui scop, aceasta reflectând cadrul legislativ
care, în Uniunea Europeană, prevede doar ajutoare
de stat pentru hidrogenul regenerabil. Prin urmare,
acest raport pune accent pe certificarea hidrogenului
regenerabil – sau verde – care este definit ca hidrogen
produs din surse regenerabile de energie electrică,
cum ar fi energia eoliană, solară, hidro, geotermală și
oceanică.
•

Cerințe pentru hidrogen verde

Cerințele pentru hidrogenul verde și a derivaților săi
depind de cadrul de reglementare. Cu toate acestea,
definițiile elaborate în aceste cadre de reglementare
pot diferi nu doar de la țară la țară, ci și în funcție de
sectorul de aplicare. Strategia hidrogenului și foile
de parcurs oferă, adesea, o primă impresie despre
cum guvernele își stabilesc termenii și cerințele în
domeniul hidrogenului regenerabil.
Guvernul australian a adoptat o Strategie Națională
de Hidrogen în noiembrie 2019. Aceasta prevede
diverși parametri pentru a asigura succesul strategiei.
În 2020, Canada a lansat Strategia Națională de
Hidrogen și, momentan, dezvoltă un Standard pentru
Combustibil Curat, care acoperă biocarburanții și
hidrogenul. În 2016 China a lansat primul său Ghid
Tehnologic pentru Vehicule cu Pile de Combustie
cu Hidrogen (Fuel Cell Vehicle - FCV) cu scopul de
a avea 5.000 FCV-uri și 100 de stații de alimentare
cu hidrogen până în 2020. Uniunea Europeană a
lansat, în iunie 2020, Strategia hidrogenului pentru
o Europă neutră din punct de vedere climatic. În
Uniunea Europeană, Directiva II privind Energia din
Surse Regenerabile (Renewable Energy Directive
II - RED II) este singura reglementare de până
acum care stabilește criterii pentru producerea și
utilizarea hidrogenului din surse regenerabile. Japonia
își propune să fie neutră din punct de vedere al
carbonului până în 2050. Guvernul japonez a acordat
hidrogenului și pilelor de combustie un rol esențial în
cel de-al patrulea Plan Energetic Strategic. În 2018, a
fost lansat cel de-al cincilea Plan Energetic Strategic,

acesta concentrându-se pe mobilitate și sectorul
energetic. Oficiul Federal Elvețian pentru Mediu
stabilește standardele pentru producerea sustenabilă
a combustibilului. Reglementările în Elveția sunt
răspândite în diferite legislații care, momentan, sunt în
curs de revizuire, inclusiv un referendum, pe 13 iunie
2022, privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră. În 2019, Coreea de Sud a adoptat un Ghid pentru
Hidrogen pentru sectorul transporturilor și industriei
până în 2030. Renewable Transport Fuel Obligation
(RTFO), strategie adoptată în 2018, reglementează
piața pentru combustibili din surse regenerabile
de energie în Marea Britanie. În 2006, California
a introdus Proiectul de Lege al senatului nr. 1505
pentru promovarea producției de hidrogen din surse
regenerabile de energie și în 2018 a adoptat Ghidul
pentru Hidrogen Regenerabil, având unul dintre cele
mai avansate cadre legale pentru hidrogen.
•

Guvernarea certificării

Pentru a demonstra conformitatea cu cerințele de
durabilitate enumerate în cadrul Cerințelor pentru
hidrogen verde, este necesară certificarea.
•

Procesul de verificare

Așa cum a fost descris anterior, cerințele pentru
produse sunt diferite. Sunt detaliate diferitele
aspecte de sustenabilitate ale producției de hidrogen
regenerabil/RFNBO acoperite în diferitele cadre
de reglementare și standarde. Termenul de criteriu
sustenabil se referă la totalitatea criteriilor care au
legătură cu hidrogenul regenerabil, precum consumul
de energie electrică produsă din surse regenerabile,
emisiile de gaze cu efect de seră, sursele de carbon
eligibile, consumul de apă, modificarea destinației
terenurilor și a impactului social.
•

Viziunea asupra certificării internaționale

După analizarea standardelor existente și a cadrului
de reglementare pentru hidrogenul regenerabil,
devine evident că există abordări diferite în fiecare
regiune a lumii.
Această evaluare concluzionează că un sistem
global de certificare va fi o provocare deoarece este
puțin probabil ca anumite piețe, precum Uniunea
Europeană, să renunțe la criteriile lor ambițioase
(de exemplu, criteriul energiei electrice produse din
surse regenerabile, conform Art. 27 RED II in the
EU) de dragul unui sistem armonizat la nivel global.
Prin urmare, acest raport este mai mult un exercițiu
de gândire, care propune un concept de instalație
care este recunoscut de toate cele 11 reglementări/
standarde evaluate. A se vedea fig. 1.
Este important de menționat faptul că cerințele diferite
pentru generarea hidrogenului regenerabil merg
mână în mână cu costurile de producție diferite și
disponibilitatea hidrogenului și a derivaților acestuia.
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Geopolitica transformării energiei.
Hidrogenul – factorul principal

Implementarea accelerată a surselor de energie
regenerabilă a pus în mișcare un proces de
transformare global al energiei cu implicații
geopolitice esențiale. Raportul intitulat “O lume nouă”
elaborat în 2019 de către Comisia Globală privind
Geopolitica Transformării Energiei a IRENA a fost
primul raport care a scos în evidență modul cum
apariția unei noi ere energetice ar putea remodela
relațiile dintre state și comunități și care a condus la o
“lume nouă” a energiei, a securității și independenței
energetice și a prosperității. Având în vedere ritmul
alert al schimbărilor, este foarte important să
monitorizăm factorii geopolitici și implicațiile tranziției
și să jucăm un rol activ în modelarea viitorului. De-a
lungul timpului, hidrogenul a atras destul de multă
atenție, însă a rămas o nișă în discursul energetic
global. Astăzi, focusul politic asupra hidrogenului este
fără precedent, având în vedere rolul său esențial în
decarbonarea sectoarelor energo – intensive.
În ultimii ani, hidrogenul a ajuns pe ordinea de zi
ca o potențială piesă lipsă a unui puzzle al energiei
curate. Un număr din ce în ce mai mare de state au,

în momentul de față, fie ghiduri pentru hidrogen, fie
strategii despre hidrogen și o bună parte din fondurile
de stimulare și redresare după pandemia COVID-19 au
fost dedicate accelerării hidrogenului. La Conferința
Schimbărilor Climatice a Națiunilor Unite (COP26) de
la Glasgow, 32 de țări și Uniunea Europeană au agreat
să conlucreze pentru accelerarea implementării și
dezvoltării hidrogenului curat și să asigure unul dintre
obiectivele stipulate în Convenția cadru a Națiunilor
Unite privind Schimbările Climatice 2021 (UNFCCC
2021), anume “hidrogen cu emisii reduse de carbon
și provenit din surse regenerabile de energie accesibil
și disponibil la nivel global până în 2030”.Construirea
lanțurilor valorice globale pentru hidrogenul curat va
aduce, cu sine, schimbări geopolitice și economice. Cel
mai important aspect este faptul că hidrogenul verde
apare ca un potențial pion care ar schimba “regulile
jocului” pentru reducerea emisiilor și atingerea
obiectivului climatic fără a împiedica evoluția socială
și economică.

Fig. 1 – Modificări ale valorii comerțului cu mărfuri energetice, 2020 – 2050
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dorința de a deveni exportatori de hidrogen, limitând
șansele concentrării exporturilor. Judecând după
strategiile lor și după creșterea acordurilor bilaterale,
chiar și importatorii de energie netă precum Chile,
Maroc și Namibia par a fi pregătiți să devină exportatori
Sursele de energie regenerabilă, în combinație cu de hidrogen verde. Cu toate acestea, furnizarea de
eficiența energetică formează, acum, baza unei hidrogen va fi constrânsă de ritmul implementării
tranziții energetice globale vaste. Această tranziție capitalurilor și costurilor de producție, în special acolo
nu este o înlocuire a combustibilului, este o trecere unde piețele pe termen lung nu sunt asigurate.
către un sistem diferit, cu perturbări politice,
Comerțul transfrontalier cu hidrogen va
tehnice, economice și de mediu direct proporționale. •
Întrebarea centrală pe care o adresează acest raport crește în anii 2030, în același ritm cu competitivitatea
este dacă și în ce măsură hidrogenul intensifică sau costurilor hidrogenului verde. În multe dintre
scenariile de decarbonare, cererea de hidrogen
atenuează aceste perturbări și în ce moduri.
începe să crească din 2035. IRENA prevede că două
•
Hidrogenul, care până acum era piesa treimi din producția de hidrogen verde în 2050 va
lipsă a unui puzzle al energiei curate este, probabil, fi folosită local și doar o treime va fi comercializată
factorul care va produce o ruptură în lanțurile valorice transfrontalier. Conductele, inclusiv conductele de
energetice, în următorii ani.
gaz natural adaptate vor facilita, probabil, jumătate
Schimbările climatice drastice din ultimii ani au fost din acest comerț. Cealaltă jumătate va fi încărcată
principalul motiv pentru care hidrogenul a reintrat pe vapoare, sub formă de derivați ai hidrogenului, în
în atenția politică. Scenariul IRENA care prevede special amoniac.
limitarea încălzirii globale la 1.5 oC prevede că •
Va fi necesar un sistem internațional,
hidrogenul curat poate acoperi până la 12% din transparent și de încredere, pentru certificatele
consumul final de energie, până în 2050. Majoritatea de origine, cu scopul monitorizării și gestionării
hidrogenului curat despre care se vorbește ar fi produs contribuției hidrogenului la eforturile de combatere
folosindu-se surse regenerabile de energie, iar restul a schimbărilor climatice. Transparența în măsurarea
din captarea și stocarea carbonului și gazelor.
emisiilor este esențială. Există riscuri bine – cunoscute
•
Țările care au un potențial mare de energie de blocare a carbonului dacă strategiile pentru
regenerabilă ar putea deveni producători de hidrogen hidrogen prelungesc utilizarea combustibililor fosili
verde, acest lucru atrăgând consecințe geopolitice și și împiedică eficiența energetică și electrificarea.
Cadrele politice solide și bine-gândite pot contribui la
economice pe măsură.
asigurarea faptului că hidrogenul contribuite, în mod
•
Afacerile cu hidrogen pot deveni mult mai eficient, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de
competitive și mai puțin rentabile, comparativ cu seră.
petrolul și gazele naturale.
•
În funcție de modul în care este proiectat,
Hidrogenul curat nu va genera profituri comparabile hidrogenul poate avea atât efecte pozitive, cât și
cu cele ale petrolului și gazelor, din momentul de față. efecte negative asupra dezvoltării durabile. Conceptul
Producerea hidrogenului este un proces de conversie, de “Securitate umană” este adesea utilizat pentru
nu unul de extracție și are potențialul de a fi produs în a descrie cauzele fundamentale ale instabilității
multe locuri. Mai mult, pe măsură ce costurile pentru geopolitice ținând seama de amenințări precum
producerea hidrogenului verde scad, participanți noi și schimbările climatice, sărăcie și boală care pot
diverși își vor face apariția în piață, făcând hidrogenul submina pacea și stabilitatea dintre state. Mergând
mai departe, va fi important să înțelegem natura
din ce în ce mai competitiv.
multidimensională a amenințărilor și vulnerabilităților
•
Politica hidrogenului devine un standard fix globale cu scopul de a prevedea și a dezarma
în politicile economice ale mai multor țări. Accesul anumite riscuri care pot apărea o dată cu dezvoltarea
la hidrogen este adesea văzut ca un element al hidrogenului la scară largă.
securității energetice și rezilienței naționale în
Guvernele au, astăzi, oportunitatea de a
general și, pentru industriile unde alte soluții nu sunt •
fezabile sau economice, în special. Unele țări, care se modela apariția hidrogenului, evitând defectele
așteaptă să fie importatoare de hidrogen, sunt deja și ineficiențele sistemelor actuale și influențând
angajate în politici dedicate hidrogenului. Germania rezultatele geopolitice. Este evident că împrumutarea
și Japonia au fost pionieri, însă alte țări le urmăresc tehnologiilor pentru hidrogen va perturba anumite
îndeaproape politicile și acțiunile. Exportatori alianțe economice și politice și diverse parteneriate.
potențiali implementează strategii asemănătoare, Experiența utilizării combustibililor fosili poate
mulți incluzând hidrogenul – hidrogenul verde, în fi instructivă o dată ce cursa pentru hidrogen se
special – în cele mai avansate niveluri ale politicilor accelerează. Factorii de decizie pot, de asemenea,
trage concluzii timpurii de la pionierii în sectorul
lor.
hidrogenului și își pot reproduce practicile cu succes.
•
Potențialul tehnic de producere a energiei Mai presus de toate, cooperarea internațională va
electrice verzi – și, la rândul său, mari cantități de fi esențială pentru a afla necunoscutele, a atenua
hidrogen verde – depășește cererea globală estimată riscurile și pentru a depăși obstacolele în următorii
cu câteva ordine de mărime. Multe țări și-au declarat ani.
•
Tranziția energetică în curs este fără precedent
datorită amplorii sale și impactului puternic pe care îl
are asupra tendințelor socio – economice, tehnologice
și geopolitice din întreaga lume.

https://www.irena.org/publications/2022/Jan/Geopolitics-of-the-Energy-Transformation-Hydrogen
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Electrificarea inteligentă cu surse
de energie regenerabilă

Ultimul raport al IRENA (International Renewable Energy Agency) arată că procesul de electrificare este prioritar
pe termen mediu – lung pentru a aduce sistemul energetic pe calea de menținere a creșterii temperaturilor
globale sub 2oC. În raportul “World Energy Transitions Outlook” (2021) al IRENA, statisticile arată că, până în
2050, consumul de energie electrică ar urma să se dubleze, urm nd să reprezinte mai mult de 50% din consumul
final de energie. Aceasta înseamnă că creșterea ponderii consumului de energie electrică din totalul consumului
global de energie ar trebui să se accelereze de patru sau cinci ori, cu până 1% în fiecare an, de la niveluri istorice
relativ consecvente, în medie în jur de 0,2 – 0,25 % din 1980. Acest proces de accelerare trebuie să înceapă cât
mai curând posibil, deoarece în fiecare an creșterea electrificării cu ajutorul surselor regenerabile de energie
este amânată. Dacă, la nivel mondial, se dorește menținerea liniei de creștere a temperaturii cu 1,5 OC, atunci
ritmul electrificării cu ajutorul surselor regenerabile de energie trebuie să se accelereze și mai mult pentru a
putea răspunde consumurilor suplimentare de energie electrică curată necesare până în 2050.
Raportul “Electrificarea inteligentă cu surse de energie regenerabilă” își
propune să consolideze activitatea IRENA în acest domeniu și, în acest sens, să
ofere factorilor de decizie politică o privire de ansamblu asupra tranziției globale
către electrificarea cu surse de energie regenerabilă. Acest raport prezintă
tendințele globale n domeniul tehnologiilor și inovațiilor relevante, stabilind
căi pe termen lung pentru electrificarea cu surse de energie regenerabilă
și identificând acțiuni prioritare pentru a debloca aceste căi. Principala
preocupare care domină această lucrare este modul cum se va realiza, mai
degrabă “electrificarea inteligentă cu surse de energie regenerabilă” decât o
electrificare necorespunzător planificată. Electrificarea inteligentă cu surse
de energie regenerabilă pune accent pe sinergia potențială dintre creșterile
majore ale producției de energie din surse regenerabile, a electrificării și
digitalizării și caută să creeze condițiile pentru coordonarea fără precedent
a implementării acestora și a utilizării mai eficiente în sectoarele de utilizare
finală – energie, transport, industrie și clădiri.

Electrificarea în tranziția energetică globală
Pe scurt, tranziția energetică reprezintă o schimbare
profundă a sistemului energetic. Aceasta include
schimbări majore în aprovizionarea cu energie: în
modul cum energia este produsă, convertită, furnizată
și consumată, cât și schimbări la nivelul piețelor de
energie și politicilor energetice. Tranziția energetică
are, de asemenea, implicații și efecte importante care
depășesc sistemul energetic în sine, transformând
multe componente ale economiei, societății și mediului
înconjurător. A devenit din ce în ce mai clar în întreaga
lume că exploatarea combustibililor fosili și utilizarea
energie rezultate din aceștia cauzează probleme
serioase, în special schimbări climatice și ecologice
și daune aduse mediului. În același timp, inovația
globală în știința și tehnologia energetică are un ritm
accelerat, făcând posibilă imaginarea și crearea unei
noi tranziții energetice bazată pe eficiența energetică
și surse de energie regenerabilă.
Viziunea descrisă în acest raport, anume “electrificarea
inteligentă cu surse regenerabile” este construită
în jurul a trei piloni cheie ai următoarei tranziții
energetice globale: energia electrică curată este
gata să devină principalul combustibil al sistemelor
energetice actuale, cât timp energia electrică produsă
din resurse fosile cu conținut ridicat de carbon este
înlocuită de energie electrică curată produsă din
surse regenerabile precum energia eoliană, solară
și hidroenergie; electrificarea serviciilor energetice
va fi omniprezentă deoarece utilizările finale ale
energiei trec dela combustibili fosili la energie
electrică. Vehiculele electrice sau vehiculele cu pile
de combustibili vor înlocui vehiculele alimentate
cu combustibili fosili, iar în sectorul industriei și al
clădirilor, pompele de căldură și cazanele electrice vor
lua locul cuptoarelor cu petrol și gaz; implementarea
dispozitivelor digitale inteligente, legătura cheie
dintre extinderea producției de energie din surse
regenerabile și electrificarea pe scară largă, oferă
perspectiva unor câștiguri mai mari de eficiență
printr-o flexibilitate mai mare și o optimizare a cererii,
a livrării și a utilizării energiei electrice produsă din
surse regenerabile.

Ceea ce este considerată utilizare ușoară, de exemplu
cererea de vehicule ușoare, cererile de încălzire și
răcire în mediul rural și chiar industria ușoară, ar trebui
electrificate direct, în cea mai mare măsură posibilă,
având în vedere disponibilitatea tehnologiilor de
utilizare finală din ce în ce mai competitive (vehicule
electrice și pompe de căldură) și acces la strategii
inteligente de electrificarea care să reducă costurile
infrastructurii de rețea.
Acolo unde este nevoie de combustibili cu densitate
energetică mare, de exemplu în sectorul aviației, al
transportului maritim pe distanțe lungi și încălzire la
temperaturi înalte, soluția o reprezintă electrificarea
indirectă, majoritară prin hidrogen verde și
e-combustibili derivați, dacă nici o altă alternativă de
decarbonare nu este disponibilă.
Perspectivele electrificării cu ajutorul surselor de
energie regenerabilă în analizele IRENA
Pentru a menține creșterea așteptată a temperaturii
globale la 1,5OC trebuie ca cel puțin 90% din producția
de energie electrică să provină din surse de energie
regenerabilă, până în 2050, față de 25% în 2018.
Potrivit analizelor IRENA, creșterea electrificării în
sectorul transportului și al încălzirii, precum și creșterea
ponderii energiei produsă din surse regenerabile în
producția totală de energie pot asigura o reducere de
cel puțin 36% a cantității de emisii de CO2 până în
2050. În sectorul transporturilor, consumul de energie
electrică ar trebui să crească de la 1%, cât este în
prezent, la 49% până în 2050, cu aproape 1,8 miliarde
de vehicule electrice. Se estimează că cererea de
energie în sectorul clădirilor se va dubla până în 2050,
numărul de pompe de căldură în funcționare urmând
să crească de la 20 de milioane, în 2016, la 290 de
milioane, în 2050. în sectorul industrial utilizarea
directă a energiei electrice ar satisface mai mult
de 35% din necesarul de energie, până în 2050. De
asemenea, 80 de milioane de pompe de căldură ar
urma să fie instalate pentru a satisface necesarul de
căldură, cu peste 400 de ori mai multe decît numărul
de pompe de căldură utilizate, în prezent, în sectorul
industrial.

Tehnologii pentru electrificare, strategii inteligente În analizele IRENA, în urma procesului de decarbonare,
și compromisuri sistemice
ar urma să se dubleze, până în 2050, ponderea de
Tehnologiile pentru electrificarea viitoare sunt energie electrică consumată în clădiri și în industrie,
din ce în ce mai cunoscute în toate sectoarele – față de nivelurile actuale, atingând cote de peste 35%
electromobilitatea, încălzirea electrică și producția și 73%.
de hidrogen și a combustibililor sintetici cu ajutorul Priorități viitoare pe calea către electrificarea
energiei electrice din surse regenerabile, precum inteligentă cu ajutorul surselor de energie
și electrificarea proceselor industriale, toate fiind regenerabilă
viabile și având un potențial ridicat – dar se află în
diferite stadii de dezvoltare. în timp ce un proces Planurile naționale de electrificare ar trebui să
de electrificare haotic, rapid și necoordonat al promoveze strategiile de electrificare inteligentă,
mobilității și al încălzirii ar putea crește sarcinile de precum încărcarea inteligentă a vehiculelor electrice,
vârf ale sistemului, o electrificare inteligentă, facilitată agregarea cazanelor și pompelor de căldură electrice
de digitalizare și costul redus al energiei produse și stocarea energiei care oferă flexibilitate sistemului.
din surse regenerabile are potențialul de a reduce Includerea acestor strategii stimulează interacțiunea
sarcinile de vârf, optimizând astfel investițiile în rețea dintre sectorul privat și consumatori și oferă soluții
și capacitatea de generare suplimentară.
mai rentabile.
Fig. 1 – Rezumat schematic al consumului global de energie pentru fiecare sector și al celor mai proeminente aplicații potențiale pentru
electrificare
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Date
11
June

HOURS
00

TIMETABLE FOREN 2022

00

12 -18
0830-1800

Sunday,
June 12

1730-1900
1900-2000
0830-1800

Monday,
June 13

1030-1230
1230-1400
1400-1530
1530-1600
00

16 -17

00

1700-1830
0830-1800

Tuesday,
June 14

HOURS

1230-1400
1400-1530
1530-1600

Wednesday,
June 15

0830-1000
1000-1030
1030-1300
00

00

13 -14
1400-1600
1600-1630
1630-1730
0830-1800
HOURS
0900-1230
1230-1400
1400-1500

CH 2
Transilvania
80 / max 150

CH 3
Muntenia
35/max 70

-

-

Coffee break
-

WF-1

Lunch
-

-

-

-

CH 4
Oltenia
35/max 70

Vox Maris Grand Resort
Costinesti, Romania
Expo Area

Vox Maris Grand Resort
Costinesti, Romania
Romania Hall

35/max 70

CH 6
Maramures
35/max 70

CH 7
Moldova
10/max 30

-

-

B2B

-

B2B

CH 5
Banat

-

Coffee break

-

WEC Energy
Transition Tools. For a
better implementation
in SEE
RT2
RT3
RT4
RT5
RT6
SPECIAL PROGRAM FOR ACCOMPANYING PERSONS
MAIN EVENTS
TECHNICAL PAPER SESSIONS

Black Sea Energy
Potential and
Investment
Opportunities
RT1
CH 1
Romania
200 / max 400

RTF-2

HOURS

JuneJuly

RTF-1

1000-1030

1700-1830
1900-2100
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RED

Security of Supply, Energy
Markets, Sustainability and
Affordability in Energy
Transition

-

1600-1700

30

CH 1
Romania
200 / max 400

0830-1000

1030-1230

Vox Maris Grand Resort
Costinesti, Romania

THE OPENING CEREMONY FOREN 2022
Offered by ...
Coffee break
Offered by ...
CONCERT / MUSICAL SHOW
Offered by ...
WELCOME COCKTAIL
Offered by ...
INTERNATIONAL EXHIBITION EXPO FOREN 2022
(with the financial support of ...............)
MAIN EVENTS
ROUND TABLES

1700-1730

0830-1000
1000-1030

PLACE OF THE EVENTS

THE OPENING CEREMONY
INTERNATIONAL EXHIBITION EXPO FOREN 2022

1500-1700

HOURS

TECHNICAL AND SOCIAL EVENTS

Welcome to attendants / Participants Registration
Welcome to attendants / Participants Registration

1000-1230

12-15
June

DRAFT 16

Energy Conventional
Resources for a
Smooth Transition

CH 2
Transilvania
80 / max 150

RTF – WEC
Hydrogen Study

WF-2

Financing in Energy
Infrastructure

CH 3
Muntenia
35/max 70

CH 4
Oltenia
35/max 70

CH 5
Banat

35/max 70

CH 6
Maramures
35/max 70

-

-

-

-

-

-

Expo Area

B2B

Poster
Session

B2B
B2B
CH 7
Moldova
10/max 30

Expo Area

B2B

Coffee break
MCs of
WEC
Meeting
Lunch
-

-

B2B

Poster
Session

B2B
WF-3
Coffee break
Dynemic Resilience
Higher Education in
for Power and Gas
B2B
Energy Transition
Systems in the Region
TPS 2.1
RT 7
TPS 1.1
RT 8
TPS 3.1
TPS 4.1
B2B
GALA DINNER offered by ..................
MAIN EVENTS
TECHNICAL PAPER SESSIONS AND ROUND TABLES

RTF-3

CH 1
Romania
200 / max 400

-

CH 3
Muntenia
35/max 70

TPS 1.2.

CH 4
Oltenia
35/max 70

Innovation Insights Technologies

Energy Efficiency and
Customer Behavior

-

-

-

RT9

TPS 2.2
-

RTF-4

CH 2
Transilvania
80 / max 150

WF-4

-

CH 5
Banat

35/max 70

CH 6
Maramures
35/max 70

CH 7
Moldova
10/max 30

-

B2B

TPS 3.2
TPS 4.2
Coffee break
-

Lunch
RT10

RT11
RT12
RT13
Coffee break
CLOSING CEREMONY. FOREN 2022 MESSAGE AND PAPERS AWARD CEREMONY
SPECIAL PROGRAM FOR ACCOMPANYING PERSONS

ON LINE

ON LINE

TUTORIAL 1

TUTORIAL 2

Expo Area

B2B

Poster
Session

B2B

TUTORIALS
ON LINE

TUTORIAL 3
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DIN ACTIVITATEA CNR-CME

DIN ACTIVITATEA CNR-CME
Monday, June 13

RED Security of Supply, Energy Markets, Sustainability and Affordability in Energy Transition
•
•
•

Security of Supply
Energy Markets
Should the state intervene to control energy prices? Re-regulation?
(Wholesale prices, retail prices?)
Are the energy sectors in the region prepared for a “Fit for 55 campaign”
as per EU proposals?
Are the new EU pieces of legislation/regulation in the field of state aid
appropriate for the needs of the regional/ Romanian energy sector?
Affordability, Does Romania have a proper Energy Efficiency governance
Decarbonization, Decentralization, Flexibility. Are them properly promoted
and managed in CEE?
Is Hydrogen the long-term solution? How will the transition gas-hydrogen/
power happen in Romania and CEE?

•
•

Main topics:

•
•
•

Main topics:

Main topics:
WF – 1

Black Sea energy potential
Geostrategic issues
Hurdles and opportunities for cooperation among BS countries
Realistic solutions for better use of Black Sea energy potential
Appropriate technologies to be implemented
Energy studies and projects for zonal cooperation
WEC transition tools and the Black Sea region

Main topics:

Main topics:

•
•
•

World energy scenarios.
Energy trilemma index
World energy issues monitor.
Humanizing Energy
European Strategies in Energy and Climate Policy.
Integrated National Energy and Climate Plans that cover the five
dimensions of the Energy Union for the period 2021 to 2030 (and every
subsequent ten-year period).
Diversifying Europe's sources of energy and ensuring energy security
through solidarity and cooperation between EU countries.
Supporting breakthroughs in low-carbon and clean energy technologies
by prioritizing research and innovation to drive the energy transition and
improve competitiveness.
Improved energy efficiency for to reduce dependence on energy imports,
lower emissions, and drive jobs and growth.

Main topics:

RTF – 2

•
•
•

Main topics:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
32

Main topics:

Financing in Energy Infrastructure

Transition financing new criteria: ESG
New challenges> pandemic, digitalization, decarbonization, flexibility etc.
Who pays for that?
Legal and regulatory issues for green financing in the region
Energy projects Financing in the region
Impact of new issues of energy transition (markets liberalization, demand
– offer balance, prices, etc.) on efficient financing
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Innovation insights dynamic resilience
Enabling the free flow of energy through the EU through adequate infrastructure
and without technical or regulatory barriers.
The aim of EU Energy Security Strategy is to become more energy “independent”
by saving energy, producing more local (RES) energy, accessible and effortless
transportation of electricity and gas between EU countries and good relations
between suppliers and produces.
Renewable Energy Sources connected to the grid
New technology for electricity and heat production
Common projects for production and transportation of electricity and gas
The security of supply taking into consideration market condition

RTF – 4 Innovation Insights - Technologies
•
•

Main topics:

EU climate change, security and innovation strategies, an integrated view.
Sustainable development and the shift to new resources driven by
technologies under implementation.
Indicators for sustainable development.
Conventional and unconventional hydrocarbon reserves (natural gas and
crude oil).
The share of fossil fuels in the energy mix (coal, oil, natural gas) for the
current situation and for the transition period.
Natural gas - The essential energy resource during the transition period.
Black Sea natural gas - assessment, reserves, exploitation, and use.
Technologies for the efficient exploitation and use of coal during the
transition period;
Fossil fuels in connection with security of supply

WF – 2

Long life learning for energy transition
Dynamic workforce planning strategy
Involvement of the stakeholders in the human resource education and the
infrastructure development
Qualifications/occupations and occupational standards in energy
Energy new approaches require reconsiderations of university curricula

Wednesday, June 15

Setting the scene
Hydrogen imports
Country profiles
Conclusions

Energy Conventional Resources for a Smooth Transition

Energy Challenging Issues in CEE. Similar and different approaches.
Harmonized, coordinated actions among the WEC MCs in CEE
Implementation of WEC Studies in MCs:
World Energy Congress 2022 - Sankt Petersburg
Centenary celebration
WEC transition tools
Humanizing Energy

WF – 3 Dynamic Resilience for Power and Gas Systems in the Region

Decarbonised hydrogen. Challenges and opportunities into the European Union
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tuesday, June 14
RTF - WEC

•
•
•
•
•
•
•

RTF – 3 Higher Education in Energy Transition

WEC Energy Transition Tools. For a better implementation in SEE
•
•
•
•
•
•

National Resilient and Recovery Plans for EU countries in the region
Green financing for regional cooperation
European financial programs in the aim of energy…
Energy Efficiency first – is it a financing new challenge?
Good examples for clean energy projects financing
Cost of security in an increased flexibility power system

MCs of WEC Meeting

RTF – 1 Black Sea Energy Potential and Investment Opportunities
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The future of Hydrogen technology for e-Mobility, transportation, and power
generation.
How The Industry 4.0 and challenges of new technologies impact power energy
sector
Digitalisation process: key factor of development of energy sector
Blockchain using in energy sector
Smart Grid – new concepts in development of power sector
Energy Efficiency and development of smart cities
New technologies in Electricity and Heating Generation
Edge Computing and Cloud Computing
e-Mobility in connection with Power Grid
Human-robot collaboration
Pervasive internet - Metaverse
Profitability of RES investment and Energy Storage

WF – 4 Energy Efficiency and Customer Behaviour
•
•
•

Main topics:

•
•
•
•
•
•
•

The Energy Efficiency Directive in connection with Energy Documents-the 'Fit for
55' package
New indicative national energy efficiency target
Analyse the Energy Efficiency decisions through a mixed approach (policymakers,
scientists, and citizens)
The energy efficiency first principle - Further guidance
Energy efficiency as a win-win solution enabling not only greenhouse emissions to
be reduced but also consumer and social welfare to be improved
Making the public sector set an exemplary role in energy efficiency
Specific actions to improve efficiency in industry, heating and cooling, energy
networks and transport.
Support measures to improve skills, consumer empowerment and address
problems
Humanising Energy relating to energy poverty and vulnerable consumers.
Reinforced monitoring and reporting
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Consilieri ai CNR-CME, premiați la Gala
InvesTenergy, „Să punem Oamenii din
energie în lumină”
Redacția Mesagerului Energetic
Conferința anuală InvesTenergy, „Împreună putem
construi un viitor sustenabil pentru generațiile viitoare”
a fost urmată de Gala InvesTenergy, „Să punem
Oamenii din energie în lumină”, dedicată specialiștilor
din sectorul energetic. Ambele evenimente au avut
loc în ziua de 15 decembrie 2021 și s-au bucurat de
prezența fizică a peste 90 de specialiști, cărora li s-au
alăturat și participanții din mediul online.
„La ediția din acest an a Conferinței anuale
InvesTenergy, am lansat acest proiect special, în cadrul
căruia premiem – împreună cu invitații și partenerii
InvesTenergy – specialiști merituoși pentru activitatea
lor de zi cu zi, pentru profesionalism, dedicare și
performanțe. În sectorul energetic se lucrează la
foc continuu pentru a se asigura buna funcționare și
siguranța Sistemului Energetic Național și a întregii
societăți, precum și servicii de calitate pentru toți
consumatorii. Știm cu toții că este o activitate care
cere sacrificiu și nu se acceptă greșeli, care se face
cu dedicare și profesionalism și, de aceea, specialiștii
din energie trebuie prețuiți pentru munca lor. Ei își fac
datoria, cu pasiune și responsabilitate! Adresăm cu
toții MULȚUMIRI specialiștilor din sectorul energetic,
profesioniștilor care sunt mereu la datorie pentru
siguranța SEN și a țării și ne plecăm cu recunoștință
în fața lor, prețuindu-le munca, acum și în viitor. Gala
InvesTenergy dedicată specialiștilor a fost plină de
emoție și bucurie, de recunoștință și prețuire față de
specialiștii din energie premiați și față de toți specialiștii
din sectorul energetic. Felicitări tuturor!”, a spus în
deschiderea galei, doamna Cristina Trefaș, fondator și
CEO InvesTenergy.

zi vedeam cum SEN a crescut. Am avut șansa să am
colegi și profesori minunați. Partea de rețele si sisteme
electrice am învățat-o cu academicianul Martin
Bercovici, Tehnica Tensiunilor Înalte, cu academicianul
Gleb Drăgan și mulți alții. După terminarea facultății,
mi-am dorit foarte mult să ajung la Dispecerul Energetic
Național, unde director era dna Hermina Albert, care
a încercat să mă ia acolo dar n-a reușit. Am ajuns în
școală, la Universitatea «Politehnica» București și, de
atunci, am încercat să pregătesc multe generații de
studenți pentru a deveni ingineri energeticieni. Am
avut însă tot timpul o legătură foarte bună cu partea de
producție, ceea ce a făcut ca și astăzi să fiu parte din
personalul atât de minunat al SEN. Vă mulțumesc mult,
tuturor, și InvesTenergy pentru acest premiu”.

Un număr de 23 de diplome de excelență a fost acordat
pentru profesionalism, dedicare și performanțe în
activitate unor merituoși specialiști, pe baza unei
selecții realizate de către conducătorii sau partenerii
companiilor în care aceștia își desfășoară activitatea
– o idee originală și inedită, marca InvesTenergy- cea
care a reunit atât de mulți oameni pozitivi, dornici de
schimbarea pe care ne-o dorim în lume și motivați
să acționeze, fiecare în domeniul, competența și
compania pe care le reprezintă.

Diploma și trofeul InvesTenergy i-au fost acordate
domnului Nicolae Golovanov de către prof. dr. ing.
Ștefan Gheorghe, director general executiv al CNRCME care, în alocuțiunea sa, i-a făcut o frumoasă
„Am fost un om norocos”, a spus profesorul emerit dr. prezentare, descriindu-l ca fiind „profesor de excepție,
ing. Nicolae Golovanov, primul premiant CNR-CME în caracterizat prin inteligență, seriozitate, modestie
cadrul Galei. „Am absolvit Facultatea de Energetică în și bunătate. Permanent deschis la nou și implicat
1961, am prins cele mai frumoase momente din SEN, în proiecte de importanță majoră pentru sistemul
când în fiecare zi aflam că s-a mai construit ceva ori energetic, domnul profesor Golovanov, care este
că s-a mai pus în funcțiune o linie electrică și în fiecare și consilier în cadrul CNR-CME, are peste 60 ani de
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de frumoși și responsabili, adevărați profesioniști ai
domeniului energetic. FEL România, este, unul dintre
cele mai frumoase proiecte ale mele, alături de un alt
proiect drag, dedicat Seniorilor energeticii românești.
Este extraordinar să poți să crești copii, să ai încredere
în ei și în capacitățile lor de leadership. Constat an de
an, generație de generație, cât de frumos evoluează
tinerii noștri, câte idei inovative au, cât curaj și câtă
creativitate au, cum lucrează pe proiecte și cum le
coordonează. Dacă tot investim în viitor și vrem ca
împreună să punem energia în lumină și dacă trebuie
Cel de-al doilea premiant CNR-CMR în cadrul Galei să găsim soluții la fiecare problemă, pot afirma cu toată
InvesTenergy a fost doamna Elena Ratcu, consilier responsabilitatea că tinerii sunt una dintre soluțiile
CNR-CME.
noastre valoroase și ar trebui ca noi toți să le acordăm
Premiul InvesTenergy i-a fost înmânat de către creditul necesar. Mulțumesc foarte mult, InvesTenergy,
doamna Gabriela Sava și domnul Adrian Vintilă, doi pentru premiu și mulțumesc tinerilor care mi l-au
reprezentanți ai tinerei generații de energeticieni, înmânat”.
membri ai Programului Future Energy Leaders România. Cea de-a cincea ediție a Conferinței anuale a publicației
În scurta sa prezentare, doamna Sava a afirmat: „Încă InvesTenergy, organizată sub patronajul Autorității
din anul 2012, când am devenit membru FEL România, Naționale de Reglementare în domeniul Energiei program co-fondat de doamna Ratcu în cadrul CNR- ANRE, a venit cu un îndemn la mobilizare pentru a
CME, dumneaei mi-a transmis acea încredere care m-a pune – împreună – energia în lumină și cu mesajul că
făcut să am credința că atât eu, cât și colegii mei mai fiecare dintre noi poate fi parte din soluție. Conferința,
tineri, trebuie să urcăm cât mai sus, ca să putem privi împreună cu Gala de premiere care a urmat, au
departe. Doamna crede în oameni, în schimbare și în constituit un eveniment de referință și au adus o rază
viitor. Îi mulțumesc pentru lecția pe care mi-a oferit-o de lumină atât de necesară vieții și gândurilor noastre
și pe care pot să o transmit la rândul meu mai departe”. într-o perioadă în care toți avem nevoie lumină, iubire,
Continuând, domnul Vintilă a spus: „Dincolo de cariera armonie și înțelegere.
sa profesională de peste 40 de ani în sectorul energiei,
de peste 10 ani, doamna Ratcu dedică tinerilor FEL
România atât de multă energie, efort și încredere, cum
eu nu am mai văzut. Este prieten, mentor și mamă - aș
putea spune - pentru sute de tineri care au făcut sau
fac parte din programul FEL România ”.
activitate, a pregătit peste 60 de generații de studenți și
a fost conducător de doctorat pentru 35 de doctoranzi
din țară și din străinătate. A scris peste 250 de lucrări
științifice, este autor sau coautor a peste 35 de cărți
sau tratate. Colaborator apropiat al institutelor de
învățământ superior din Republica Moldova, activitatea
sa a fost apreciată în mod special și încununată cu titlul
de „Doctor Honoris Causa” al Universității Tehnice
din Republica Moldova și cu „titlul de onoare” al
Universității Agrare de Stat Agricole din Moldova.

Autori: Ing. Paul Gheorghiescu, Ing. Alexandru Gheorghiescu
Recenzie realizată de: ing. Cătălin Marinescu

Lucrarea îi are ca autori pe ing. Paul Gheorghiescu,
reputat specialist și senior al hidroenergeti-cii
românești și pe ing. Alexandru Gheorghiescu, mai
tânăr hidroenergetician, ecologist și artist fotograf.
Volumul I al lucrării, subintitulat „De la
microcentrala Castelului Peleș la marea cen-trală de la
Porțile de Fier” 1884-1970, este o enciclopedie tehnică
a domeniului hidroenergeti-cii, caracterul istoric fiind
asigurat prin situarea evenimentelor, întâmplărilor
și personajelor în circumstanțe istorice și temporale
concrete.
Lucrarea se adresează în primul rând specialiștilor și
practicienilor hidroenergeticii, dar și celor interesați
de dezvoltarea economică a României.
Hidroenergetica
reprezintă
îmbinarea
armonioasă a două procese naturale de transfor-mare
energetică, primul, cel al transformării energiei apelor
în energie mecanică, pe care natura i l-a sugerat omului
încă din preistorie, iar cel de al doilea, mai „rafinat”, pe
care omul ajuns la un anumit grad de cunoaștere l-a
descoperit abia la mijlocul secolului al XIX-lea, cel al

Vădit emoționată, doamna Ratcu a mulțumit și transmis,
în același timp și un mesaj: „Avem tineri extraordinar
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trans-formării energiei mecanice în energie electrică
prin intermediul fenomenului de inducție mag-netică.
Rezultatul final al celor două transformări îl reprezintă
„nobila” energie electrică, cea mai comodă formă de
energie pe care omul o are la dispoziție, cea fără de
care dezvoltarea tehnolog-ică a omenirii pe care o
cunoaștem astăzi nu ar fi fost posibilă.
Hidroenergetica s-a impus între nenumăratele
tehnologii care asigură astăzi transfor-marea
diferitelor forme de energie primară, oferite de
natură, în energie electrică prin simplitate eficiență
și impact minim asupra factorilor de mediu. După un
secol și jumătate de producere a energiei electrice
și o multitudine de aplicații realizate cu diversele
tehnologii de producere a energiei, se poate aprecia
că hidroenergetica s-a impus și ca cel mai important
factor al dez-voltării infrastructurii tehnologice și
economice a unei țări - folosințele complexe care
însoțesc amenajările hidroenergetice (protecția
împotriva inundațiilor, alimentări cu apă potabilă și
indus-trială, sursele de apă pentru irigații, amenajarea
căilor de acces, folosința turistică, navigație etc.) sunt
indispensabile dezvoltării armonioase a teritoriului,
iar modificările pe care le aduc medi-ului înconjurător
sunt preponderent benefice. În afara importanței lor
pentru economia națională, centralele hidroelectrice
intră în conștiința cetățenilor țării și ca repere de
măreție și spectaculos între construcțiile realizate de
om, multe centrale hidroelectrice devenind obiective
turistice renumite.
Hidroenergetica românească este constituită din
totalitatea centralelor hidroelectrice și a instalațiilor
legate de acestea, care s-au realizat de-a lungul timpului
pe teritoriul României, de la „primele începuturi” până
în zilele noastre. Fac parte din această „zestre” istorică
centralele hi-droelectrice aflate în funcțiune, care
compun parcul activ de capacități de producție ce
contribuie activ la acoperirea necesarului de energie
al țării, dar și centrale hidroelectrice scoase din funcțiune din diferite rațiuni, ale căror vestigii mai sunt încă
prezente în teritoriu sau ca exponate în muzee sau au
rămas doar în arhive ca mărturii scrise (documentații
tehnice, fotografii). Pentru o imagine completă a ceea
ce a însemnat dezvoltarea hidroenergeticii au fost
incluse în „zestrea” hidroenergetică și acele centrale
ale căror proiecte concepute cândva de specialiștii
domeniului nu au mai fost materializate.
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Ca mod de expunere a materialului, s-a adoptat
principiul „succesiunii cronologice” a realizării
centralelor, pentru a da o mai clară imagine eforturilor
făcute de colectivitățile umane în diferitele etape
istorice și pentru a sublinia rațiunile istorice socialeconomice care au decis re-alizarea fiecărei lucrări.
Centralele sunt prezentate în ordinea construcției,
de-a lungul anilor și nu după mărimea sau importanța
lor pentru economia țării, aceasta pentru a sublinia
că fiecare centrală hidroelec-trică a reprezentat
la momentul punerii în funcțiune o realizare de
„anvergură”, indiferent de puterea acesteia, sau
mărimea investiției.
În ceea ce privește volumul de informații pe care
autorii l-au prezentat în paginile lu-crării, aceștia
au căutat ca pentru fiecare centrală să se prezinte
contextul economic și social „în care centrala s-a
născut”, însoțită de localizarea geografică a acesteia
și prezentarea datelor tehnice relevante pentru
caracterizarea construcțiilor și echipamentelor,
soluțiile tehnice con-structive adoptate, cu elementele
de noutate pentru momentul execuției.
Și pentru că istoria trebuie să fie pentru
cei interesați și o „lecție de viață”, autorii au însoțit
prezentarea cu detalii mai puțin tehnice ce țin de
istoria timpului și locului în care au fost realizate
centralele: personalitățile care au „marcat realizarea”
(oameni politici, ingineri de pres-tigiu, executanții
anonimi), evenimente deosebite petrecute pe durata
execuției, modul în care au fost rezolvate/depășite o
serie de greutăți de natură tehnică sau de organizare
a lucrărilor, modul de finanțare a investițiilor, etc). În
ceea ce privește „experiența de exploatare”, autorii
au prezentat și o serie de evenimente produse în
centralele hidroelectrice în perioada de operare a
acestora (accidente tehnice și umane, distrugeri
de echipamente, avarii, cu cauzele producerii
acestora, modul de remediere și modul de acțiune a
personalului).
Și pentru că istoria realizării lucrărilor de
construcții „mărețe și durabile” este asociată în
mentalul colectiv românesc cu „legenda sacrificiului
Meșterului Manole”, s-au prezentat la mai multe
centrale povestea adevărată a unor „fapte eroice și a
unor oameni pe care providența i-a cerut ca jertfă”.
Prezentarea tehnică și „istorică” a centralelor este
însoțită cu o serie de scheme și foto-grafii din istoria
execuției, modul cum au evoluat acestea în decursul
timpului și modul cum acestea arată în prezent.
Istoria hidroenergeticii românești începe în urmă cu
137 de ani, în anul 1884, când la in-augurarea Castelului
Peleș se punea în funcțiune și o hidrocentrală cu
puterea de 140 CP, a cărei realizare dorită de regele
Carol I al României a făcut din castelul Peleș primul
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castel regal ilumi-nat electric din lume.
Volumul I al Istoriei Hidroenergeticii Românești are
următorul cuprins:
Cap. 1. Începuturile utilizării energiei electrice.
Cap. 2. Începuturile hidroenergeticii mondiale.
Cap. 3. Începuturile hidroenergeticii românești.
perioada 1884-1900. Sunt prezentate ce-le 18 centrale
hidroelectrice realizate pe teritoriul actual al României,
dintre care centrala Castel Peleș - 1884, centrala Sadu
I - 1896, centrala Sinaia 0 - 1899.
Cap. 4. Dezvoltarea hidroenergeticii în intervalul
1900-2018. Sunt prezentate 31 centra-le, dintre care
centralele Grebla - 1904, Someșul Rece - 1905, Sadu
II - 1907, Mânăstirea Dej - 1910, Cugir - 1914.
Cap. 5. Dezvoltarea hidroenergeticii în perioada
interbelică 1918 - 1945. Sunt prezentate 30 de centrale,
dintre care centralele Letea Bacău - 1920, Topleț I 1929, Dobrești - 1930, Sadu Gorj - 1939 și „centralele
nerealizate” ale Bucureștiului.
Cap. 6. Dezvoltarea hidroenergeticii în perioada 19451950. Sunt prezentate 3 centrale, dintre care centrala
Crăinicel I – 1949.
Cap. 7. Dezvoltarea hidroenergeticii în perioada 19511960. Sunt prezentate 5 centrale realizate în cadrul
primului plan decenal de electrificare a României,
dintre care centrala Stejaru-Bistrița, prima mare
centrală hidroelectrică a țării.
Cap. 8. Dezvoltarea hidroenergeticii în
perioada 1961-1971. Sunt prezentate 24 de cen-trale,
dintre care centrala Vidraru și Porțile de Fier I, cea mai
mare centrală hidroelectrică țării.
Cap.9. Amenajări hidroenergetice realizate
în perioada 1884-1970. Se prezintă ame-najările
hidroenergetice ce cuprind centralele descrise în
capitolele anterioare cu planurile și schemele de
amenajare pe bazine și spații hidrografice (grafic).
Lucrarea are un număr de 664 de pagini și cuprinde un
număr de 296 de figuri (fotogra-fii, scheme, planșe).
Demersul autorilor este „motivat” de obligația de a
aduce în conștiința colectivă a con-temporanilor,
realizările valoroase ale înaintașilor și în domeniul
hidroenergeticii, fără de care viața de astăzi ar fi fost
mai săracă din punct de vedere material și spiritual.
Generațiile de astăzi trebuie să înțeleagă că România
beneficiază de o valoroasă „zestre hidroe-nergetică”
atât de necesară economiei românești, care trebuie
păstrată și gospodărită cu sfințenie în interesul
poporului român.
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Schimbările climatice și tranziția energetică –
Spre un viitor verde al Terrei
Autori: Academician Nicolae Anastasiu, dr.ing. geolog Catalin Morariu
Recenzie realizată de: Dr. ing. Alexandru Pătruți

Titlul cărții prezentate reține de la început atenția prin
actualitate și marea popularitate de care se bucură
atât în context social, cât și științific, economic sau
politic.
Cei doi autori, academician prof. dr. emeritus Nicolae
Anastasiu și dr. ing. geolog Doru Cătălin Morariu,
cu expertiză și experiență remarcabilă, îndeosebi în
domeniul resurselor naturale ener-getice au ales să
privească către un viitor verde al Terrei.
Cartea evaluează cu realism opțiunile unei tranziții
energetice progresive, bine structurate și cu impact
social redus, către energia verde. Lucrarea este o
sinteză reușită a ideilor și a tendințelor din domeniul
schimbărilor climatice și a tranziției energetice, în
care regăsim numeroase elemen-te originale. Ea
se adresează specialiștilor din industria energetică
și a resurselor naturale, a in-dustriilor energofage,
cercetătorilor și studenților, dar și publicului larg
interesat de schimbările climatice și tranziția
energetică.
Cartea cuprinde opt capitole, o secțiune de concluzii
finale – epilog și un abstract în limba eng-leză,
redactate echilibrat, întotdeauna problemele sunt
argumentate teoretic și aplicativ, prin texte clare,
deductibile unele din altele, susținute de o ilustrație
grafică constând din 117 figuri în text și 13 planșe. De
asemenea, cartea conține și o addenda – un rezumat
al informațiilor tematice complementare apărute în
media după transmiterea cărții la editură, însoțite și
de comentariile autorilor, un glosar cu definiții ale
termenilor utilizați și o bibliografie în care majoritatea
refer-ințelor sunt foarte recente (2020, 2021).
Capitolul 1 – Schimbările climatice și încălzirea globală
– de la Fanerozoic la Antropocen (43 pag.) prezintă
fundamentele și evoluția schimbărilor climatice în
lunga istorie de 4,5 mld. ani a Terrei. Manifestarea
ciclică a evenimentelor globale de răcire și încălzire
a atmosferei este o rea-litate și se explică prin jocul
alternativ al unor cauze de origine internă și externă.
Capitolul 2 – Revoluțiile industriale – repere istorice (10
pag.) prezintă activitățile industriale declanșate odată
cu apariția motorului cu aburi alimentat cu cărbune și
care au influențat mediul natural.
Capitolul 3 – Conferințele părților – țări și instituții
implicate – decizii și consecințe (13 pag.) este o

trecere în revistă a evenimentelor organizate de ONU
și UE pe tema mediului și dez-voltării durabile, de la
Conferința privind Mediul Ambiant, Stokholm, 1972
până la Conferința de la Glasgow, 2021.
Capitolul 4 – Sistemul energetic global (25 pag.)
prezintă starea actuală a sistemului, la răscru-cea
dintre resursele convenționale și regenerabile,
tendințele globale și soluțiile tehnologice.
Capitolul 5 – Tranziția energetică și noile tehnologii
– costuri globale și consecințe sociale (regenerabile,
hidrogen, baterii, hub-uri - 18 pag.) prezintă principalele
obiective ale tranziției energetice și costurile estimate
la nivel global pentru atingerea acestor obiective.
Capitolul 6 – Strategii energetice globale: opțiuni,
scenarii (21 pag.). Pentru a asigura o dez-voltare
durabilă la nivel planetar este necesară o strategie
globală, dar și strategii de implemen-tare la nivel
național. În condițiile accelerării încălzirii globale
devine evident că respectarea obi-ectivului de +1,5 o
C în 2050 este din ce în ce mai greu de atins.
Capitolul 7 – România energetică : certitudini și
incertitudini (23 pag.) Prin Planul Național Integrat
în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021–
2030 (PNIESC), România s-a angajat să reducă
emisiile cu efect de seră (-43,9% raportat la 2005) și
să crească ponderea con-sumului agregat de energie
din surse regenerabile cu 30,7%, iar acest capitol
reprezintă o analiză pertinentă a căilor de urmat
pentru atingerea acestor obiective.
Capitolul 8 – Criză și oportunitate – provocările tranziției
energetice (18 pag.) se referă în de-osebi la evoluția
companiilor din industria petrolieră și la modalitățile
de abordare a tranziției energetice de către acestea.
Cartea se încheie cu un dublu decalog energetic care
poziționează tematica lucrării în contextul mai larg al
discuțiilor programate pe agenda Conferinței Părților
de la Glasgow (COP26) și prezintă principalele
speranțe ale comunității mondiale cu privire la foaia de
parcurs pentru im-plementarea tranziției energetice,
ce va fi convenită la COP26.
În încheiere, doresc să subliniez că aceasta carte este
de mare actualitate și de înaltă ținută științifică.
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ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI CNR-CME

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

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI CNR – CME
din 24 februarie 2022
înregistrată cu nr. 48 din 24.02.2022
În data de 24 februarie 2022, Adunarea Generală a Asociației Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al
Energiei, asociație organizată și funcționând în baza legilor române, cu sediul în București, B-dul Lacul Tei nr. 1-3,
sector 2, București, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sectorului 2
București prin încheierea cu numărul 672/8.09.1997 din dosarul 921/PJ din 1997 (denumită în continuare
„Asociația” sau „CNR-CME”) s-a întrunit online, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu respectarea
formalităților de convocare prevăzute în Statutul Asociației. La această adunare au fost exprimate un număr de
474 voturi, reprezentând 74,18 % din totalul de 639 voturi, astfel fiind întrunit cvorumul prevăzut în art. 8 din
Statutul Asociației.
Ca urmare a dezbaterilor, consemnate pe larg în procesul verbal al şedinţei, Adunarea Generală a membrilor
Asociației CNR-CME a hotărât:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Alegerea secretarului de ședință
Aprobarea comisiei de numărare a voturilor exprimate
Aprobarea Raportului Consiliului Director al Asociației CNR-CME privind activitatea desfăşurată în anul
2021 (Anexa nr. 1).
Aprobarea Execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 (Anexa nr. 2).
Aprobarea Raportului cenzorului de verificare a evidenței financiar contabile pe anul 2021 (Anexa nr. 3).
Aprobarea Planului de activitate pe anul 2022 (Anexa nr. 4).
Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 (Anexa nr. 5).
Aprobarea domnului Iulian IANCU în calitate de Președinte al Asociației CNR – CME pe perioada 2022 –
2025. (Anexa nr. 6).
Aprobarea domnului Ioan Dan GHEORGHIU în calitate de Vicepreședinte al Asociației CNR – CME pe
perioada 2022 – 2025. (Anexa nr. 6).
Aprobarea domnului Ștefan GHEORGHE în calitate de Director General Executiv al Asociației CNR –
CME pe perioada 2022 – 2025. (Anexa nr. 6).
Aprobarea membrilor Consiliului Director al Asociației CNR – CME pe perioada 2022 – 2025, conform
listei nominale din Anexa nr. 7.
Aprobarea menținerii firmei PROAUDIT CONT în calitate de cenzor (Anexa nr. 8).
Aprobarea Listei personalităţilor cu contribuţii importante la afirmarea energeticii româneşti, cărora li se
acordă Titlul de MEMBRU ONORIFIC al Asociaţiei CNR-CME (Anexa nr. 9).
Aprobarea menținerii valorii cotizațiilor pe anul 2022 pentru membrii colectivi și individuali la nivelul anului
2021.
Aprobarea împuternicirii domnului Director General Executiv Ștefan GHEORGHE să întocmească
declarația actualizată privind beneficiarii reali ai Asociației CNR-CME și să depună declarația actualizată
autentificată la notar la Ministerul Justiției în termenul legal.

Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi 24.02.2022 în 3 (trei) exemplare originale.

Executive Secretariat
Bdul. Lacul Tei nr. 1-3, cod 020371, Bucuresti sector 2
Cod fiscal 10225329; Cont ROL RO65RNCB0074029230110001 BCR s.3
Telefon: 0372.821.475/476; E-mail: secretariat@cnr-cme.ro; Website: www.cnr-cme.ro

CONSILIUL DIRECTOR AL CNR-CME
2022 - 2025
1. Iulian IANCU – Președinte CNR-CME
2. Ioan Dan GHEORGHIU – Vicepresedinte CNR-CME
3. Ștefan GHEORGHE – Director General Executiv – CNR-CME
Membrii Consiliului Director, în ordinea alfabetică:
Nr. Crt.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Nume si Prenume
ALBU Georgian
ANDRONACHE Gabriel
ANTONESCU Niculae Napoleon
APOSTOL Mădălin
APOSTOL Ovidiu
AVRAM Lazăr
BADEA Bogdan
BĂDIȚĂ Radu – Cosmin
BINIG Valeriu Alexandru
BODEA Corneliu
BOROTEA Adrian
CHERTEȘ Viorel
CHIRICA Teodor
CHIVU Luminița
CIUREA - ERCĂU Cantemir
DUCU Marian Cătălin
DUMITRACHE Anamaria
GOLOVANOV Nicolae
ILIAŞ Bogdan
ILIE Ionel
IONESCU Victor
NECULA Horia
NICULESCU George – Sergiu
POPESCU Corina
POPESCU Ştefan
SORA Florina
STAN Livia
STERIAN Ion
STOCKLOSA Iuliu
VLĂSCEANU Silvia

Institutia
Reprezentant FEL România
CNTEE TRANSELECTRICA SA
Reprezentant Consiliul Știintific
OMV PETROM
CNR-CME
UPG
SPEEH HIDROELECTRICA SA
ANRE
ENEL
ADREM
CEZ ROMÂNIA
SNGN ROMGAZ SA
SN NUCLEARELECTRICA SA
ACADEMIA ROMÂNĂ
CNCAN
RATEN
CONPET SA
ASTR
HITACHI ENERGY ROMÂNIA
CE OLTENIA SA
OPCOM
UPB
MINISTERUL ENERGIEI
SE ELECTRICA SA
ENGIE ROMÂNIA
ANRM
E.ON ROMÂNIA SA
SNTGN TRANSGAZ SA
CCIB
HENRO

Secretariatul Executiv
Miruna GHEORGHIU – Șef Departament Evenimente, Comunicare și Relații Publice Interne
Elena PAVEL – Șef Departament Financiar-Contabil-Marketing
Violeta PERA – Șef Departament Secretariat General, Comunicare și Relații Publice Externe

Sediul CNR-CME, București

Iulian Iancu
Președinte Asociația CNR-CME
______________________________
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RAPORTUL CONSILIULUI DIRECTOR AL CNR–
CME PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN
ANUL 2021
NOTĂ: Activitățile CNR-CME din anul 2021, atât la nivel național, cât și la nivel internațional, au fost puternic
influențate de existența pandemiei determinate de SARS-CoV-2.
Anul 2021 a fost anul în care Asociația noastră, CNR-CME, și-a sporit reprezentativitatea și vizibilitatea în
sectorul energie din România, precum și la nivelul Consiliului Mondial al Energiei (CME). Subiecte și teme de
actualitate și de mare interes pentru sectorul energiei au fost prezentate și dezbătute în cadrul evenimentelor
tehnice și științifice, având ca vorbitori personalități importante din sectorul energie din țară și din Europa.
Cele mai importante evenimente al anului 2021 au fost: Adunarea Generală a membrilor Asociației din luna
februarie și Evenimentul SIREN 2021, eveniment aflat la prima ediție și dedicat sectorului energie din România,
organizat în formatul hibrid (fizic + online) în luna septembrie, ca urmare a crizei sanitare cauzate de pandemia
coronavirusului SARS-CoV-2.
Obiectivele Asociației au fost în centrul atenției Consiliului Director (CD) și în anul 2021.
Obiectivul principal pe termen lung al CNR-CME
(din statutul Asociației): Antrenarea și capacitarea
tuturor entităților cu responsabilități în domeniul
energiei și a persoanelor implicate în acest sector la
dezvoltarea economică durabilă, utilizarea eficientă
a energiei și valorificarea eficientă a resurselor de
energie, sub toate formele.

Domeniile de activitate principale ale CNR-CME au
fost și în 2021 următoarele:
1. Domeniul COLABORĂRII ȘI COMUNICĂRII cu
membrii Asociației;

2. Domeniul PORTOFOLIULUI DE PRODUSE
/ SERVICII oferit membrilor Asociației și altor
Obiectivele secundare pe termen scurt ale CNR- solicitanți nemembri;
CME pentru anul 2021 au fost:
3. Domeniul REPREZENTATIVITĂȚII Asociației,
împuternicită de către membrii ei;
• Organizarea evenimentelor Asociației la standarde
adecvate, cu concentrarea pe dezbaterile subiectelor 4. Domeniul INFRASTRUCTURII IT (Dotări
în paneluri de discuții;
+ Servicii) necesară Asociației, care trebuie
îmbunătățit, pentru a răspunde cerințelor de
• Organizarea Adunării Generale, conform statutului
Asociației, prezentarea rezultatelor Asociației pentru îndeplinire a obiectivului organizației.
anul 2020 și a planului de activități pentru anul 2021; 5. Domeniul CONTROLULUI COSTURILOR
(EFICIENTIZAREA) ACTIVITĂȚILOR ASOCIAȚIEI în
• Modernizarea, în continuare, a infrastructurii
vederea obținerii rezultatelor economice anuale cât
organizației în domeniul IT și continuarea dezvoltării
mai bune.
site-urilor CNR-CME și EMERG;
• Dezvoltarea site-ului FOREN, dedicat evenimentului
principal al asociației;
Obiectivele organizației pentru anul 2021 au fost
atinse prin realizarea acțiunilor din cele patru
• Publicarea la standarde ridicate a revistei EMERG,
domenii de activitate principale ale CNR-CME,
indexată din anul 2019 în două Baze de Date
în condiții de eficiență economică (control al
Internaționale (BDI).
costurilor), reprezentată de cel de-al cincilea
• Reprezentarea cât mai bună a CME în România și a domeniu, după cum urmează:
mediului energetic românesc în CME

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI CNR-CME

1. Domeniul COLABORĂRII ȘI COMUNICĂRII cu
membrii Asociației

coordonatorul regional pentru Europa, cu Comitetele
de Programe și de Studii ale CME.

Acest domeniu a contribuit la atingerea obiectivelor
organizației prin activitățile desfășurate în
următoarele direcții:

Sjoerd Ammerlaan, manager regional pentru Europa,
a fost informat despre evenimentul organizat de CNR
- CME – SIREN 2021, desfășurat la prima sa ediție
în formatul hibrid (fizic+online). I-au fost transmise
programul evenimentului și raportul post eveniment
- în limba engleză, ceea ce a contribuit la nivelul
bun de comunicare a evenimentului. SIREN a fost
promovat pe site-ul CME, atât la rubrica evenimente
viitoare, cât și la rubrica evenimente desfășurate.

1.1.
Îmbunătățirea relaționării / comunicării cu
membrii CNR-CME din țară și din străinătate. A fost
acordată o mai mare importanță managementului
relației cu membrii CNR – CME. În această direcție,
au fost folosite următoarele mijloace de comunicare,
dezvoltate în anul 2021 comparativ cu anul 2020:
■ Mesagerul Energetic – buletinul informativ al
CNR-CME; materialele publicate au fost selectate
dintre cele relevante și de actualitate, crescând
astfel calitatea publicației. La finalul anului 2021 s-a
ajuns cu publicarea numărului 219 de la lansarea
buletinului, în anul 2001;
■ Buletinul de informații de actualitate (Newsletter)
– WEEKLY NEWS CNR-CME, cu referire specială
la studii și rapoarte de strictă actualitate și
interes, elaborate de către organizații europene/
internaționale pentru sectorul energie: EC, CME,
IRENA, IEA ș.a. Au fost redactate și transmise în anul
2021 un număr de 50 de ediții, în fiecare zi de luni
dimineața. Acest canal de comunicație a fost foarte
apreciat de către membrii, anul 2021 fiind al treilea de
la prima apariție;
■ Pagina de internet (Website-ul) a CNR-CME –
completarea, dezvoltarea și actualizarea continuă. Au
fost dezvoltate funcțiuni noi ale site-ului Asociației,
folosind tehnologiile actuale, care să permită
îmbunătățirea modului de comunicare cu membrii și
cu partenerii Asociației;
■ Pagina de internet dedicată publicației EMERG,
impusă de indexarea publicației în baze de date BDI.
Pagina web a fost realizată și este administrată de
către CNR-CME;
■ Pagina de internet FOREN, dedicată evenimentului
central al Asociației a fost dezvoltată și pregătită
pentru comunicarea cu participanții la eveniment.
Procesul de comunicare s-a bazat pe următoarele
activități realizate de către secretariatul executiv al
CNR-CME:
■ Baza de contacte a membrilor CNR-CME, care a
fost actualizată, îmbunătățită și extinsă cu datele
unor instituții oficiale, organisme internaționale cu
sediul în România și în străinătate, bănci, fonduri de
investiții, ambasade, societăți de asigurare, de audit,
de avocatură etc.
■ A fost îmbunătățită colaborarea cu ONG-urile
membre CNR-CME și punerea în aplicare a
principiilor de bază stabilite prin protocoale;
■ A fost realizată o colaborare mai bună cu
responsabilii de comunicare din partea membrilor
colectivi CNR-CME, precum și cu partenerii media.
1.2.
Păstrarea unei legături permanente cu
conducerea CME - cu secretarul general, cu

42

ANUL XX, NR. 220, ianuarie - februarie 2022

CNR-CME a participat activ și în anul 2021 la
realizarea studiilor globale ale CME, prin specialiștii
invitați/ nominalizați. CNR-CME a participat la
ședințele Grupului de lucru cu tema „Humanising
Energy” și a transmis un număr mare de chestionare
completate pentru „Issues Monitor”.
1.3.
Organizarea ședințelor și Elaborarea
hotărârilor Consiliului Director (CD) al Asociației.
Ședințele CD au fost organizate de regulă lunar sau
ori de cate ori au fost necesare decizii. Ședințele
de CD s-au desfășurat în formatul ONLINE, după
apariția stării de urgență și apoi celei de alertă.
În cadrul ședințelor au fost adoptate decizii
importante pentru activitatea Asociației. Și în anul
2021, Hotărârile Consiliului Director au avut la bază
experiența Asociației în organizarea acestor ședințe
importante și sugestiile/ propunerile reprezentanților
membrilor colectivi CNR – CME, prezenți la ședințele
CD.
A fost asigurată transparența hotărârilor CD prin
faptul că toate documentele importante – ordinea
de zi, hotărârile Consiliului Director, programele de
activitate ș.a. - au fost aduse la cunoștința membrilor
colectivi și individuali, grupului FEL, partenerilor
media – prin e-mail, website-ul CNR-CME.
Organizarea ședințelor și elaborarea
1.4.
hotărârilor Consiliului Științific (CS) al Asociației. În
cadrul activităților tehnico-științifice ale organizației,
organismul de decizie este CS. Tematicile, subiectele
preferențiale ale evenimentelor, lucrările acceptate
pentru publicare în Mesagerul Energetic și în EMERG
au fost aprobate de către CS.
Activitatea CS din anul 2021 a contribuit la creșterea
calității publicațiilor și al evenimentelor organizate de
către CNR-CME.
Îmbunătățirea modului de informare și
1.5.
creșterea calității evenimentelor și materialelor
destinate membrilor CNR-CME
1.5.1. Includerea în „Mesagerul Energetic” a
informațiilor relevante și de actualitate. Au fost
păstrate în continuare rubricile care și-au confirmat
valoarea și utilitatea informațională, în principal:
• Politici energetice – politici energetice actuale
la nivel național și internațional, articole, studii,
proiecte în domeniu ale unor specialiști, cercetători și
personalități din țară sau din străinătate;
• Din Energetica Uniunii Europene – cele mai
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importante directive, hotărâri, reglementări etc. în
domeniul energiei și al mediului;
• Din activitatea Consiliului Mondial al Energiei:
activitățile, evenimentele, rapoartele, studiile și
programele CME.
1.5.2. Menținerea în ordinea de zi a ședințelor
Consiliului Director CNR-CME și în Mesagerul
Energetic a rubricii intitulate INFO CNR-CME pentru
Politici și Practici Energetice promovate de membrii
colectivi CNR-CME și Programul tinerilor – FEL
România.
1.6.
Valorificarea potențialului și a activității
Consilierilor directorului general executiv al CNRCME
În anul 2021, rolul consilierilor a continuat să
fie foarte important pentru creșterea vizibilității
Asociației CNR-CME în cadrul comunității
energeticienilor din țară și din străinătate. Totuși
relaționarea cu echipa de consilieri a avut de
suferit din cauza condițiilor impuse de pandemia
determinată de SARS-CoV-2. În acest an, doi dintre
consilierii reprezentativi ai CNR-CME s-au retras din
activitățile organizației.
Dintre acțiunile mai importante care au implicat
responsabilitățile consilierilor putem enumera:
• Organizarea de evenimente CNR-CME în anul
2021 și în pregătirea și organizarea SIREN 2021,
în format Hibrid (fizic+ONLINE) – participarea în
programul evenimentelor în calitate de moderatori
sau vorbitori și la redactarea sintezelor cu concluzii
și recomandări rezultate din sesiunile unde au luat
parte.
• Participarea la alte evenimente – la care CNR-CME
a fost coorganizator / partener sau la care au fost
solicitați să fie responsabili de eveniment.
• Participarea la elaborarea studiilor CME în perioada
2020-2021 - ca reprezentanți CNR-CME în grupele
de studii și aport la realizarea studiilor.
• Participarea la redactarea buletinului Mesagerul
Energetic – în calitate de responsabil de număr, autor
de articole și ca factori de decizie în comitetul de
redacție.
• Reprezentarea CNR-CME în diverse structuri:
asociații, companii, ministere, institute de învățământ
superior ș.a.
1.7.
Desfășurarea de activități comune în baza
parteneriatelor media încheiate
1.7.1.
Au fost realizate activități de către CNRCME în baza parteneriatelor media încheiate cu
următoarele publicații: The Diplomat Bucharest,
Financial Intelligence, Energynomics, Focus
Energetic cu care au fost reînnoite parteneriatele
media. A fost semnat un nou parteneriat cu Agenția
AGEPRESS. Dintre principalele acțiuni realizate în
cadrul parteneriatelor media menționăm:
■ Îndeplinirea statutului de „partener” în cadrul
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evenimentelor organizate de către publicații
■ Promovarea bilaterală a activității lunare prin
transmitere de invitații către bazele de date și
expunerea activității prin intermediul canalelor online
proprii
1.7.2. Au fost desfășurate activități în baza
parteneriatelor și cu alte companii organizatoare
de evenimente științifice și expoziționale din
România: Petroleum Club of România, The Diplomat
Bucharest, ITS Events Management, InvesTenergy
ș.a. Prin protocoalele de colaborare au fost convenite
căile și mijloacele de realizare a obiectivelor stabilite
de comun acord: contacte și schimburi de informații
periodice; schimb de publicații; organizarea în
comun de evenimente știintifice și expozitionale și
atragerea la acestea a unui număr cât mai mare de
specialiști și reprezentanți ai mediului de afaceri.
1.8.

Realizarea de proiecte și programe

În anul 2021, secretariatul executiv CNR-CME și
consilierii au participat la continuarea unor programe
existente, precum și la realizarea unor noi programe.
Cele mai importante programe derulate în continuare
au fost următoarele:
1.8.1.

Programul de evenimente anuale

În anul 2021, CNR-CME a organizat 8 evenimente
importante, iar alte 5 evenimente au fost organizate
în parteneriat cu FEL România (conform programului
inclus în prezentul Raport). Evenimentul central al
anului 2021 a fost SIREN 2021, aflat la prima ediție
de organizare, în format hibrid (fizic+online), într-un
studio amenajat în Amfiteatrul Martin Bercovici de
la ISPE. SIREN 2021 a cuprins intervenții importante,
precum cele ale Ministrului Energiei și ale Ministrului
Mediului, reprezentanți ai unor autorități importante
ale statului și ai mediului economic public/privat.
Tematica evenimentelor organizate de CNR-CME,
subiectele puse în discuție și prezentările vorbitorilor
au respectat temele de interes actual.
1.8.2. Programul: Simpozionul Regional al Energiei
- SIREN 2021 - hibrid (fizic + online)
Noutatea în evenimentul SIREN 2021, aflat la
prima ediție de organizare, a reprezentat-o forma
hibridă (fizic+online) de organizare (determinată de
pandemie) în perioada 6-8 septembrie. Organizarea
evenimentului a avut ca etape principale în
desfășurare pentru anul 2021 următoarele:
•
Asigurarea veniturilor de la participanții la
eveniment (membrii ai CNR-CME sau nemembrii),
prin contracte de sponsorizare și prin vânzarea de
servicii;
• Negocierea contractelor cu furnizorii de servicii;
• Atragerea de autori de lucrări și de vorbitori de
marcă în cadrul sesiunilor evenimentului;
Evenimentul a reprezentat un real succes pentru
comunitatea experților din domeniul energie din
România. Alături de FOREN, eveniment organizat
în anii pari, evenimentul SIREN, care va fi organizat
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în anii impari, vor reprezenta repere și standarde de
organizare evenimente majore în sectorul energie din
România, cu referire la regiunea Sud-Est Europeană,
respectiv la nivelul național.
1.8.3. Platforma comună de colaborare a
asociațiilor profesionale din domeniile energie –
CNR-CME - PAEM
mediu membre
În anul 2021, au avut loc activități ale organizatiilor,
în care CNR-CME s-a regăsit doar în calitate de
partener de eveniment sau de invitat.
Acțiunile desfășurate în anul 2021 în cadrul
Programului de colaborare a ONG-urilor din
domeniul energie-mediu vizau consolidarea
comunicării ONG-urilor din energie și mediu cu
autoritățile statului și coagularea ideilor ONG-urilor
într-o viziune și o voce comună, unică și directă
cu autoritățile statului printr-o formulare clară
a principalelor interese ale politicii și strategiei
energetice naționale.
1.8.4. Colaborarea cu instituțiile de învățământ
superior și academii membre CNR–CME

Fiecare proiect are câte un coordonator care a
urmărit cu strictețe realizarea sarcinilor care i-au
revenit. Din cauza restricțiilor sanitare impuse
de pandemie, toate activitățile din cadrul acestor
proiecte au fost derulate online, pe platforma Zoom.
Se subliniază implicarea FEL România în organizarea
conferinței „Women in Energy – Diversitatea de
gen în sectorul energetic” (desfășurată online pe
27 aprilie 2021) și a conferinței “HIDROGENUL”
(organizată în mediul online, pe data de 25
Noiembrie 2021), participarea cu lucrări ale tinerilor
FEL România la Sesiunea de Comunicări din cadrul
SIREN 2021, organizarea de întâlniri între directorul
general executiv al CNR-CME și boardul FEL
România, participarea membrilor FEL România la
webinarii naționale și internaționale. De asemnea, au
avut loc întâlniri frecvente, realizate tot virtual, cu toți
membrii FEL România pentru analizarea modului în
care au fost realizate obiectivele propuse.
1.8.6. Programul de colaborare cu unitățile de profil
din Republica Moldova

CNR-CME a desfășurat și în anul 2021 o activitate
permanentă pentru realizarea unor acțiuni comune
cu specialiștii din Republica Moldova (în general în
Asociația CNR-CME colaborează în prezent cu 14
mediul virtual). Au fost desfășurate acțiuni în direcția
instituții de învățământ superior, 3 Academii și peste
întăririi legăturilor cu colegii din Republica Moldova,
70 de cadre didactice.
sporirii eficienței în promovarea și diseminarea
În anul 2021, programul de colaborare a continuat pe ideilor CME și pentru o viitoare includere a Republicii
baza elementelor de interes comun, și cu respectarea Moldova ca membru al CME. Participarea la SIREN
restricțiilor impuse de criza sanitară:
2021 (participare online) a reprezentat o acțiune de
colaborare și ajutor oferită colegilor specialiști din
- Organizarea în comun de evenimente – în general
Republica Moldova.		
ONLINE
1.8.7. Programul: Implementarea în CNR-CME a
- Furnizarea și mediatizarea comună de informații
conceptelor Consiliului Mondial al Energiei, cu titlul:
privind programele evenimentelor științifice și
expoziționale anuale
„Valorile, convingerile și aspirațiile Consiliului
Mondial al Energiei”
- Participarea reciprocă la evenimente, în calitate de
moderatori/ vorbitori
În anul 2021, Programul a avut o desfășurare
fără repere deosebite. Programul va continua
- Participarea Universităților și Academiilor cu
în anul 2022, sperând să-și găsească o evoluție
articole la publicațiile CNR-CME și la EMERG;
semnificativă prin acțiuni vizând:
- Activitatea în cadrul Consiliului Director a unor
1. Valorile organizației, cu concentrare pe temele:
reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior și
academiilor membre;
• Asociația ca un organism viu, care răspunde
cerințelor tematice și ale membrilor din sectorul
- Participarea la proiecte derulate de UPB și la alte
energie
proiecte în care au participat cadre didactice de la
alte universități în calitate de expert.
• Emitere de opinii, puncte de vedere, bazate pe
expertiza grupului de specialiști recunoscuți ai
CNR-CME. Vor fi continuate acțiunile de emitere
de opinii și puncte de vedere la documentele emise
1.8.5. Programul Viitorii Lideri Energeticieni din
de autorități din anii precedenți (ex: Strategia
România – FEL România
Energetică, PNIESC).
În anul 2021, activitățile membrilor Programului
2. Aspirațiile și convingerile organizației:
FEL România s-au axat pe continuarea proiectelor
începute în anul 2020, după cum urmează:
• Țintim performanța și calitatea în serviciile oferite
membrilor noștri, prin:
a. FEL Training Days
- Modernizarea adusă infrastructurii IT (software și
b. Women in Energy: Diversitatea de gen în sectorul
hardware). Au fost întreprinse acțiuni concrete de
energetic
înlocuire și actualizare (software și hardware) și au
f. Conferință / Eveniment “HIDROGENUL” în calitate fost dezvoltate website-urile CNR-CME, EMERG și
FOREN .
de co-organizator, alături de CNR-CME.
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către organisme cunoscute: EC, CME, IRENA, IEA,
DELOITTE s.a. Au fost transmise 50 de numere, în
fiecare luni dimineață, a fiecărei săptămâni din anul
- Participarea Organizaței la extinderea domeniilor
2021. Prin aceasta s-a realizat o Informare continuă
de activitate, prin participarea la proiecte definitorii
a membrilor CNR-CME privind politicile și strategiile
în educație și în sectorul energie, după cum urmează: energetice, tehnologii noi și direcții de acțiune și
cercetare.
o Proiectul A-succes, împreună cu UPB (încheiat),
■ Organizarea unui program consistent de
o Proiectul ANRE - privind repartizarea costurilor
evenimente tehnice și științifice:
enrgiei termice în clădiri (încheiat),
CNR-CME, consecvent misiunii sale, a continuat
o Proiectul ME – privind utilizarea cărbunelui în
și în 2021 să aducă în atenția specialiștilor din
aplicații nonenergetice, împreună cu DELOITTE
comunitatea energeticienilor și a mediului de afaceri
(încheiat),
din domeniu subiecte de mare actualitate și interes
o Proiectul PRACTICE, împreună cu UPB, desfășurat pentru dezvoltarea energetică durabilă a țării.
Majoritatea evenimentelor organizate de CNR-CME
în anul 2021 și va continua și în anul 2022) și
în anul 2021 au făcut parte din lista de evenimente
o pregatirea participării la proiectul OPTIM împreuna cu caracter global și regional ale Consiliului Mondial
cu UPB.
al Energiei, la acestea luând parte și reprezentanți ai
conducerii CME.
- Dezvoltarea resurselor utilizate (umane și
financiare)

2. Domeniul PORTOFOLIULUI DE PRODUSE
/ SERVICII oferit membrilor Asociației și altor
solicitanți nemembri
Acest domeniu a contribuit la atingerea obiectivului
principal al Asociației prin activitățile desfășurate în
următoarele direcții:
■ Mesagerul Energetic – publicarea în anul 2021 în
Mesagerul Energetic a peste 100 de articole, având
peste 35 de autori, care au abordat cele mai actuale
subiecte din domeniul energiei și mediului din țară
și din lume, editoriale ale reprezentanților de marcă
din cadrul Consiliului Mondial al Energiei, studii
și proiecte, sinteze ale evenimentelor naționale și
cu participare internațională organizate de CME și
CNR-CME, precum și interviuri cu personalități de
elită din sectorul energie din România. Numerele din
lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie
au fost dedicate partenerilor SIREN 2021 și au
inclus machete de promovare și interviuri cu CEO ai
companiilor partenere.
■ Pagina de Internet (Website-ul) CNR-CME a
constituit un instrument de bază pentru comunicare
și pentru oferirea de informații actuale din domeniul
energetic. Website-ul a fost continuu actualizat
și dezvoltat cu funcțiuni noi și a oferit vizitatorilor
informații utile, variate și de actualitate.
■ Publicațiile CNR – CME:
• EMERG – Serie nouă (Publicație dedicată
articolelor tehnico-știintifice din sectorul energiei).
Publicatia este indexată în două Baze de Date
Internaționale (BDI): EBSCO și Index Copernicus
International. Articolele incluse în publicație se
regăsesc electronic pe site-ul dedicat www.emerg.ro
• Seniorii Energiei (Dialoguri de suflet cu
personalități din elita energeticii românești) - Vol. III.
Este în proces de aprobare Vol. IV al cărții.
• Newsletter – WEEKLY NEWS CNR-CME se
află la al treilea an complet de apariție. Cuprinde
studii și rapoarte actuale și de interes elaborate de
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Evenimentele organizate în anul 2021, conform
programului Anexat, au înregistrat rezultatele
așteptate. Pentru prima dată, Programul de
evenimente a fost comun cu programul FEL
România. Evenimentele din programul CNR-CME
și FEL se pot regăsi online pe site-ul CNR-CME, iar
cele mai importante sunt anunțate și pe site-ul CME
la secțiunea Evenimente viitoare. După desfășurarea
acestora, o sinteză a evenimentului este inclusă la
capitolul Evenimente desfășurate pe același site.
Ambele secțiuni din site-ul CME au create legături
prin link-uri active către pagina evenimentului de
pe site-ul CNR-CME, pagini în care se regăsesc de
asemenea și link-urile către companiile partenere din
România.
3. Domeniul REPREZENTATIVITĂȚII Asociației,
împuternicită de către membrii ei
Domeniul Reprezentativității CNR-CME a contribuit
la atingerea obiectivului principal al organizației prin
activitățile desfășurate în următoarele direcții:
■ Crearea unei identități vizuale coerente a Asociației,
prin folosirea unor elemente, simboluri, formate
proprii. Prin standardizarea și implementarea acestor
elemente s-a realizat personalizarea produselor și
serviciilor oferite și întărirea poziției CNR – CME în
sectorul energie din România.
■ În anul 2018 și apoi în perioada 2019 - 2021 a fost
realizat un proces de comunicare și revalidare a
membrilor individuali și colectivi ai CNR-CME.
Dupa stabilirea situației actuale a fiecărui membru,
asociația are astazi, conform Statutului în vigoare:
392 de membri, din care 104 membri colectivi și 288
membri individuali.
■ Pregătirea și desfășurarea evenimentului SIREN
2021, ca un eveniment hibrid – fizic și online – cu
studioul de producție organizat în amfiteatrul Martin
Bercovici din ISPE – clădirea în care a activat și
activează firma de proiectare a Sistemului Energetic
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din România, încă din anul 1969. Evenimentul a fost
un real succes.
■ Oferta CNR – CME de servicii de consultanță,
expertiză de specialitate pentru desfășurarea de
activități în proiecte cu membrii CNR-CME și alți
parteneri importanți din țară pentru elaborarea de
lucrări în domeniul energie.
■ Achitarea la timp a cotizației anuale către CME
Londra aferentă anului 2021, în luna februarie,
beneficiind de discountul acordat de 5%.
■ Participarea CNR-CME în cadrul Clusterului SCOR
(Smart City of Romanian Cluster);
■ Participarea activă a reprezentanților CNR-CME la
următoarele evenimente internaționale online:
- Participarea la Adunarea Executivă CME ONLINE
din 2 noiembrie 2021;
- Reuniunea membrilor Grupurilor de Lucru ale
Comitetului de Studii al CME;
- Participarea la World Energy Week LiVE online octombrie 2021;
- Participarea la Workshopurile privind Humanising
Energy.
4.
Domeniul INFRASTRUCTURII IT (Dotări
+ Servicii) necesară organizației, care trebuie
îmbunătățită, pentru a răspunde cerințelor de
îndeplinire a obiectivului organizației
Domeniul Infrastructurii IT al CNR-CME a avut un
rol important în atingerea obiectivului principal
al organizației prin activitățile desfășurate în
următoarele direcții:
■ Dezvoltarea infrastructurii IT utilizate de către
Secretariatul Executiv al Asociației. Asociația
dispune, în prezent, atât de un sediu închiriat, cât
și de dotarea necesară pentru a oferi servicii de
cea mai bună calitate membrilor săi. Infrastructura
IT (Hardware și Software) a fost modernizată
în perioada 2019 - 2020 și a continuat să fie
modernizată și în anul 2021 cu funcțiuni noi,
corespunzătoare etapei tehnologice actuale.
Aceasta include o soluție de securitate informatică
corespunzătoare, adaptată cerințelor actuale,
software adecvat pentru organizarea webinar-urilor
si realizarea functiei de LIVE streaming. Situația bună
a infrastructurii IT, după procesul de modernizare, a
permis o flexibilitate mărită în lucrul de la distanță al
secretariatului executiv și organizarea de evenimente
ONLINE. A fost înlocuită imprimanta de rețea, care
funcționa din anul 2007. În acest fel activitatea
CNR-CME a putut fi desfășurată corespunzator și în
condițiile pandemiei.
■ S-a înregistrat o creștere a capacității
administrative și profesionale a secretariatului
executiv pentru a face față unor cerințe din ce
în ce mai exigente ale membrilor CNR – CME.
Prin modernizarea și reproiectarea Website-ului
CNR-CME (Software) au fost adăugate funcțiuni

suplimentare ce constau în principal în respectarea
condițiilor impuse de Regulamentul GDPR și
managementul online al evenimentelor (înregistrare
participanți, transmitere informări/notificări,
colectare opinii/comentarii/reclamații etc.)
■ Secretariatul executiv și-a dovedit profesionalismul
prin:
- Răspuns operativ și de bună calitate a solicitărilor
venite din partea membrilor;
- Oferirea unor servicii de înaltă calitate
(transmiterea de informații cu caracter de “politici
energetice” membrilor CNR – CME; realizarea
de materiale atractive – pliante, prospecte etc;
realizarea publicației Mesagerul Energetic CNR CME; comunicarea cu prestatorul privind construcția
și ulterior dezvoltarea website-ului Asociației, cel
dedicat EMERG si FOREN etc.);
- Implicarea activă în toate activitățile Asociației;
- Principalele valori ale personalului sunt legate de
concepte precum: acțiune, schimbare, dezvoltare,
performanță, inovație, calitate, eficiență.
■ Completarea echipei Secretariatului executiv al
Asociației, cu personalul necesar – cooptarea unui
angajat nou în cadrul echipei.
5.
Domeniul CONTROLULUI COSTURILOR
(EFICIENTIZAREA) ACTIVITĂȚILOR ORGANIZAȚIEI
în vederea obținerii rezultatelor economice anuale
cât mai bune
Aspectele relevante de evaluare a activităților
organizației în anul 2021 pot fi subliniate prin
rezultatele economice raportate la sfârșitul anului,
comparativ cu anul precedent -2020 și cu BVC
aprobat în începutul de an.
Au fost avute în vedere acțiuni în două direcții majore:
- Creșterea veniturilor prin desfășurarea de activități
de obținere a veniturilor suplimentare. Exemple:
o Participarea Asociației la proiectul A Succes, în
calitate de asociat al unui membru al Asociației –
UPB: „Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat
ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a
succesului în carieră (A-Succes)”. Proiectul a fost
finalizat în Ianuarie 2021;
o Participarea CNR-CME la proiectul PRACTICE, în
calitate de asociat al unui membru al Asociației –
UPB: „Sinergia mediului universitar cu cel economic
pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale
pieței muncii în domeniile electric, energetic și știința
materialelor”. Proiectul se desfășoară și pe parcursul
primelor 8 luni din anul 2022;
o Participarea la proiectul Ministerului Energiei
intitulat „Studiu privind posibilitatea implementării
tehnologiilor avansate în exploatarea și valorificarea
cărbunelui”, în calitate de subcontractant al Deloitte.
Proiectul a fost finalizat în anul 2021;
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o Participarea la proiectul ANRE „Studiul de
specialitate în vederea realizării Regulamentului/
Metodologiei privind repartizarea consumurilor de
energie termică între consumatorii din imobilele
de tip condominium, în cazul folosirii sistemelor de
repartizare a costurilor pentru încălzire”, in calitate de
contractor. Proiectul a fost finalizat în anul 2021;

cheltuielilor care au fost efectuate, pentru seminariile
organizate și costurile aferente organizației CNRCME. În acest sens au fost reduse costurile prin
acțiunile următoare:

o Păstrarea membrilor plătitori actuali și atragerea
de noi membri în organizație. Au fost intreprinse
discuții și consultări pentru îndeplinirea acestui
obiectiv.

o Renegocierea unor contracte cu prestatorii de
servicii pentru reducerea valorii de contract.

- Controlul costurilor prin analiza atentă a

o Realizarea unor activități de tehnoredactare prin
forțele proprii ale CNR-CME ;

Aspectele relevante ale rezultatelor economice
obținute de CNR-CME în anul 2021 au fost analizate
și sunt prezentate în continuare:

■ Total venituri 2021 bugetat
■ Total venituri 2021 realizat
■ Total cheltuieli 2021 bugetat
■ Total cheltuieli 2021 realizat

1.766.632 lei
1.545.181 lei
1.766.632 lei
1.468.073 lei

■ REZULTATUL financiar al anului 2021 a fost pozitiv
și va acoperi rezultate negative obținute în anii precedenți
■ Rezultatul Bilanțului Contabil al anului 2020
■ Rezultatul Bilanțului Contabil al anului 2019
■ Rezultatul Bilanțului Contabil al anului 2018
■ Rezultatul Bilanțului Contabil al anului 2017
■ Rezultatul Bilanțului Contabil al anului 2016
■ Rezultatul Bilanțului Contabil al anului 2015

Ca în oricare Asociație/organizație, au existat
neîmpliniri și în cadrul CNR-CME, unele dintre
acestea fiind cauzate de criza determinată de
CORONAVIRUS – SARS COV 2.
■
Valorificarea insuficientă a materialelor
transmise membrilor colectivi de către CNR-CME, în
special a acelor materiale unde Consiliul Mondial al
Energiei are o bază de date foarte importantă;
■
Participarea redusă a unor membri CD și
membri colectivi la activitățile CNR-CME;
■
Prezență redusă în cadrul Asociației CNR
- CME a unor companii importante din domeniul
mediului, cărbunelui, petrolului, furnizorilor de
echipamente și servicii energetice, comunicații și IT;
■
Neîncasarea integrală a cotizației pentru unii
membrii ai organizației. În anul 2021 dintr-o valoare
totală a cotizațiilor de 513.000 lei, a fost încasată
suma de 461.500 lei, care reprezintă 90 % din
valoarea facturată. Suma restantă este de 51.500 lei.
În final, considerăm că realizările notabile ale
secretariatului executiv CNR-CME pe anul 2021, au
fost următoarele:
■
Organizarea pentru prima dată a
Simpozionului Român al Energiei SIREN 2021, cu
toate greutățile impuse de criza sanitară, aceasta
arătând o bună flexibilitate a organizației de a se
adapta condițiilor din mediul social al momentului;
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77.108 lei

Anexă
PROGRAMUL EVENIMENTELOR ŞI ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DIRECTOR CNR-CME 2021
Nr.
crt.

Data

Titlul evenimentului / Locul / Organizatorii
Conferința ”INSTRUMENTE CME PENTRU EVALUAREA TRANZIȚIEI ÎN ENERGIE. STUDIU DE CAZ
ROMÂNIA ÎN CONTEXT EUROPEAN “

1.

Februarie 16

• Locul: Online
• Organizator: CNR-CME
• Responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Ştefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

■
Dezvoltarea site-urilor www.cnr-cme.ro,
www.emerg.ro și www.foren.ro;
■
Îndeplinirea condițiilor de indexare a revistei
EMERG în Baza de Date Internaționale SCOPUS.
Revista se află în procesul de monitorizare și
evaluare al ELSEVIER;
■
Organizarea evenimentelor din programul
CNR-CME, împreuna cu FEL România;
■
Funcționarea bună a Consiliului Științific
al organizației și îndeplinirea de către CS a rolului
de organism de consultare și decizie privind
activităţile cu caracter ştiinţific, tehnic şi expoziţional
desfăşurate în cadrul CNR-CME. În 2021 au fost
remarcate ca și efecte, creșterea eficienței în luarea
deciziilor privind aspectele tehnice ale organizației;

3.

4.

Februarie 25

• Locul: Online
• Organizator: CNR-CME

-

• Responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Ştefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
FEL Training Days
FEL Romania
Martie 10

• Locul: Online
• Organizator: FEL Romania

Conferința „TRANSPORTUL ENERGIEI ELECTRICE – IMPACTUL MAJOR ÎN TRANZIȚIA DIN
SECTORUL ENERGIE DIN ROMÂNIA ȘI DIN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST”
Martie 11

• Locul: Online
• Organizatori: CNR-CME și Transelectrica

Martie 30

6.

Martie 30

7.

Aprilie 13

8.

• Locul: Online
• Organizatori: CNR-CME, Electrica Furnizare

Responsabil de eveniment: Elena RATCU, Consilier CNR-CME
FEL Training Days

• Locul: Online
• Organizator: FEL Romania

FEL Training Days

FEL Romania

FEL Romania

• Locul: Online
• Organizator: FEL Romania

Conferința “SOLUȚII TEHNOLOGICE NOI PENTRU PRODUCEREA, TRANSPORTUL ȘI
DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE”
Aprilie 14

• Locul: Online
• Organizatori: CNR-CME și Siemens Energy

Responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Nicolae GOLOVANOV, Consilier CNR-CME
Women in Energy: Diversitatea de gen în sectorul energetic

9.

Aprilie 27

10.

Mai

11.

Iunie 3

12.

Iulie

13.

August

Aprilie 22

FEL Romania

• Locul: Online
• Organizator: FEL Romania

-

FEL Training Days

Mai 20
FEL Romania

• Locul: Online
• Organizatori: FEL Romania

-

Iunie 22
-

SIMPOZIONUL ROMÂN AL ENERGIEI
14.

Septembrie 6-8

17.

Noiembrie 18

• Locul: ISPE + Online
• Organizatori: CNR-CME, CME, Ministerul Energiei şi membrii colectivi CNR-CME
• Responsabili de eveniment: Prof. dr. Ştefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME;
Prof. dr. ing. Virgil Muşatescu, Consilier CNR-CME
Al XIV-lea Simpozion National “CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE - CEE 2021"

Septembrie 28

• Locul: Târgoviște
• Organizatori: Electrica, DEER, CNR-CME, UPB, Univ. Valahia din Târgoviște
Responsabili de eveniment: Prof. dr. ing. Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

18.

Noiembrie 25

Conferință/ Eveniment „HIDROGENUL - O SOLUȚIE SUSTENABILĂ
PENTRU TRANZIȚIA ENERGETICĂ SPRE ATINGEREA NEUTRALITĂȚII
FEL Romania
CLIMATICE”
• Locul: online
• Organizatori: CNR-CME, FEL România
• Responsabili de eveniment: Călin Vilt, Consilier CNR-CME, Elena Ratcu, Consilier CNR-CME,
Georgian Albu, Director General FEL România

19.

Decembrie

-

Iulian IANCU
Președinte CNR-CME
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Martie 18

Conferința “TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR ÎN SECTORUL ENERGIE DIN ROMÂNIA”
5.

■
Organizarea Adunării Generale de raportare a
activităților desfășurate în anul 2020.
Aceste evenimente au contribuit decisiv la
menținerea unei bune reputații a Asociației și au
demonstrat că CNR-CME este unul din cele
mai active comitete membre ale CME, precum și
una dintre cele mai reprezentative organizații din
domeniul energie din România.

Ianuarie 28

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAŢIEI CNR-CME
2.

Responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

+59.242 lei
- 318.934 lei
+215.068 lei
- 384.392 lei
- 273.612 lei
- 176.316 lei

Şedinţele
Consiliului
Director

ANUL XX, NR. 220, ianuarie - februarie 2022

-

Decembrie 9
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ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI CNR-CME

LA INCHIDEREA EDIȚIEI

Secretariatul Executiv

PROGRAMUL EVENIMENTELOR ŞI SEDINŢELOR CONSILIULUI DIRECTOR CNR-CME 2022
Nr.
crt.

Data

Titlul evenimentului / Locul / Organizatorii

1.

Ianuarie

2.

Februarie 24

3.

Martie 24

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAŢIEI CNR-CME
• Locul: Online
• Organizator: CNR-CME
• Responsabil de eveniment: Prof. Dr. Ing. Ştefan GHEORGHE, Director General
Executiv CNR-CME
Conferința „NOUL MODEL DE PIAȚĂ ÎN DOMENIUL ENERGIE ELECTRICĂ –
NECESITATE REGLEMENTARE”
• Locul: Electrica – Sala Radu ZANE (dacă situația pandemică va permite)
• Organizatori: CNR-CME, Electrica Furnizare, AFEER, ACUE și IRE
• Responsabili de eveniment: Prof.dr.ing. Nicolae GOLOVANOV, Consiler CNR-CME și
Prof. dr. ing. Virgil Muşatescu, Consilier CNR-CME
• Eveniment FEL Gala Award
FEL România
• Locul: Radisson / Le Chateau
• Organizator: FEL România
• Responsabil de eveniment: Georgian ALBU, Director General FEL România
Conferința „WOMEN IN ENERGY: DIVERSITATEA DE GEN ÎN
FEL România
SECTORUL ENERGETIC”
• Locul: TBC
• Organizator: FEL România
• Responsabil de eveniment: Georgian ALBU, Director General FEL România
Conferința „PERSPECTIVA RESURSEI UMANE SPECIALIZATĂ ÎN SECTORUL
ENERGIE, ÎN URMĂTORII 10 ANI”
• Locul: UPB / ONLINE
• Organizatori: UPB, Nuclearelectrica, Transelectrica, Siemens Energy, FEL România,
UPG, OMV Petrom, Transgaz
• Responsabil de eveniment: Prof.dr.ing. Nicolae GOLOVANOV, Consiler CNR-CME

4.

5.

6.

Martie 30

Aprilie 28

Mai 5

Şedinţele
Consiliului
Director
Ianuarie 27
Februarie

Martie 17

Aprilie 21

Mai 19

FORUMUL REGIONAL AL ENERGIEI ediţia a XVI-a - FOREN 2022
7.

Iunie 12 – 15

8.
9.

Iulie
August

• Locul: Vox Maris Grand Resort, Costineşti
• Organizatori: CNR-CME, CME, Ministerul Energiei şi membrii colectivi CNR-CME
• Responsabili de eveniment: Prof. dr. Ştefan GHEORGHE, Director General Executiv

-

CNR-CME; Prof. dr. ing. Virgil MUŞATESCU, Consilier CNR-CME

-

August 25

Conferința “MESAJUL FOREN 2022”
10. Septembrie 8

11. Septembrie 22

12. Octombrie 27

13. Noiembrie

14.

Noiembrie

15. Decembrie
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• Locul: Amfiteatrul Martin Bercovici, ISPE
• Organizator: CNR-CME
• Responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Virgil MUŞATESCU, Consilier CNR-CME

MINISTRUL ENERGIEI VIRGIL POPESCU A
PARTICIPAT LA REUNIUNEA EXTRAORDINARĂ
A CONSILIULUI ENERGIEI

Conferința „TRIUNGHIUL TRILEMEI ENERGIEI ÎN CONTEXTUL
FEL România
GREEN DEAL – SECURITATE ENERGETICĂ”
• Locul: TBC
• Organizatori: CNR-CME, FEL România
• Responsabil de eveniment: Prof.dr.ing. Nicolae GOLOVANOV, Consiler CNR-CME
Conferința „TRIUNGHIUL TRILEMEI ENERGIEI ÎN CONTEXTUL
FEL România
GREEN DEAL – SUSTENABILITATE CLIMTICĂ”
• Locul: TBC
• Organizatori: CNR-CME, FEL România
• Responsabil de eveniment: Prof. dr. Ştefan GHEORGHE, Director General Executiv
CNR-CME
Conferinta „TRIUNGHIUL TRILEMEI ENERGIEI ÎN CONTEXTUL
GREEN DEAL – ACCESIBILITATE: SĂRĂCIE ENERGETICĂ ȘI
FEL România
CONSUMATORUL VULNERABIL”
• Locul: TBD
• Organizatori: CNR-CME, FEL România
• Responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Virgil MUŞATESCU, Consilier CNR-CME
Conferință: “SMART GRIDS IN TRANSPORTUL ȘI DISTRIBUȚIA PETROLULUI ȘI
GAZELOR NATURALE”
• Locul: TBD
• Organizatori: CNR-CME, Conpet, Transgaz
• Responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Niculae N. ANTONESCU, Consiler CNR-CME

Septembrie 15

-

Decembrie 13

Pe fondul crizei din Ucraina, cu impact major asupra situației prețurilor la energie și gaze naturale în întreaga
Europă, ministrul Energiei Virgil Popescu a participat luni, 28 februarie, la reuniunea extraordinară a Consiliului
Energiei, convocată de președinția franceză a UE. România, Grecia și Bulgaria au solicitat în cursul zilei de joi
organizarea în regim de urgență a acestei reuniuni ministeriale.
Au fost discutate subiecte legate de asigurarea securității în aprovizionare, pregătirea pentru situații de urgență,
scenarii de acțiune pe termen lung, inclusiv din perspectiva umplerii depozitelor pentru iarna viitoare și efortul
comun al UE pentru acordarea de suport Ucrainei.
Statele Membre au început, în spirit de solidaritate, să ia acțiuni concrete de asistență pentru Ucraina conform
necesităților reale din teren și pledează pentru o abordare coordonată cu nivelul UE. În prezent, sistemele
electroenergetice ale Ucrainei și Republicii Moldova funcționează în regim izolat de alte sisteme energetice
vecine și sunt decuplate de Rusia.
În acest context, la solicitarea expresă a României, Statele Membre UE au subliniat importanța realizării cu
prioritate a sincronizării sistemului energetic din Ucraina și din Republica Moldova, cu cel european. În prezent,
se analizează condițiile tehnice pentru realizarea unei astfel de sincronizări de urgență.
Statele membre așteaptă măsuri suplimentare din partea Comisei Eurrpene cu privire la gestionarea crizei
prelungite a prețurilor la energie în scopul protejării populației vulnerabile și a industriei europene, în
completarea toolbox-ului publicat în luna octombrie 2021.
În România, situația este una stabilă, stocurile de gaze naturale având un nivel suficient pentru acoperi nevoile
de consum ale României pentru iarna în curs. În contextul necesității refacerii stocurilor pentru iarna viitoare, UE
are nevoie de surse alternative de aprovizionare, fiind importante demersurile diplomatice ale Comisiei pentru
a asigura noi parteneriate internaționale. În acest context, România sprijină parteneriatul strategic dintre UE
și Azerbaidjan și operaționalizarea Coridorului sudic al gazelor, fiind importantă includerea proiectului BRUA
printre rutele Coridorului de Gaze Sud utilizate pentru alimentarea pieței energetice europene.
Ca măsură de răspuns la menținerea prețurilor crescute la energie și gaze naturale, România va lua noi măsuri
de sprijin acordate populației și mediului de afaceri, care intră în vigoare de la data de 1 aprilie 2022. În acest
context, este importantă garantarea flexibilității la nivel național asupra măsurilor pe termen scurt stabilite de
statele membre.

Octombie 20

Noiembrie 17
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România, alături de alte state membre și organizații internaționale de profil, a subliniat importanța asigurării
securității și siguranței nucleare pe amplasamentele instalațiilor nucleare din Ucraina. În acest sens, sunt
așteptate măsuri suplimentare de monitorizare și control asupra situației din partea Agentiei Internaționale
pentru Energie Atomică în urma reuniunii guvernatorilor din data de 2 martie.
v
Pe termen mediu și lung, este importantă diversificarea surselor de aprovizionare în scopul reducerii
dependenței de importuri din Rusia, continuarea investițiilor în capabilități energetice noi cu emisii scăzute de
carbon, creșterea eficienței energetice și a interconexiunilor la nivelul UE.
http://energie.gov.ro/ministrul-energiei-virgil-popescu-a-participat-la-reuniunea-extraordinara-a-consiliului-energiei/
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MEMBRI COLECTIVI COTIZAN I
AGENTIA NUCLEARĂ
ŞI PENTRU DEŞEURI
RADIOACTIVE

AGENTIA NAȚIONALĂ
PENTRU RESURSE MINERALE

ANRE

anre.ro

namr.ro

transelectrica.ro

electrica.ro

aem.ro

adrem.ro

ge.com

emerson.com

cez.ro

agentianucleara.ro

ispe.ro

tuv-nord.com

enel.ro

romelectro.ro

hitachi.eu/ro-ro

almipa.ro

icemenerg.ro

formenerg.ro

cncan.ro

nuclearelectrica.ro

abb.com

honeywell.com

arc.ro

raten.ro

isph.ro

vepartners.ro

acue.ro

teletrans.ro

strataspa.net

met.com

ansaldonucleare.it

alro.ro

comoti.ro

ceoltenia.ro

petrom.com

schneider-electric.ro

sebakmt.com

elcen.ro

hidroelectrica.ro

tractebel-engie.com

siemens.ro

icpe-ca.ro

opcom.ro

romatom.org.ro

rwea.ro

ropepca.ro

incdecoind.ro

exeholding.com

PARTENERI MEDIA AI CNRoCME

energyindustryreview.ro

thediplomat.ro

sipg.ro

ccib.ro/afacerea

energynomics.ro

focus-energetic.ro

energyworldmag.com

ttonline.ro

investenergy.ro

agir.ro/univers-ingineresc

