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Crearea unei piețe a energiei conduce la un număr 
mai mare de actori aflați în concurență. Aceasta 
aduce avantajul concurenței nou definiților “clienți 
ai pieței”, proveniți din foștii “clienți ai sectorului”. În 
același timp, are loc o pierdere a beneficiilor de scară, 
care se resimte la nivel macroeconomic (de exemplu, 
în impactul costului total al combustibilului asupra 
balanței de plăți a țării). Această pierdere provine 
din complexitatea crescută a pieței și poate fi astfel 
asociată unei măsuri a costului complexității. Așa cum 
se va vedea mai jos, și alte mecanisme duc la creșterea 
acestui cost.

Mergând până la extrem, putem vedea că, cu cât este 
mai mare numărul de actori de pe piață, cu atât va fi 
mai mare concurența, micșorând costul pentru clienți. 
Dar, cu cât este mai mare complexitatea pieței, cu atât 
este mai ridicat costul complexității (prin, de exemplu, 
pierderea beneficiilor de scară, costuri de tranzacție şi/
sau alte mecanisme), ceea ce tinde să mărească prețul 
la clienți (creșterea poate fi directă sau indirectă, prin 
intermediul influențelor macroeconomice).

Deoarece în ceea ce privește prețul la client au fost 
identificate două tendințe opuse, putem defini un preț 
optim corespunzător unei complexități a pieței pentru 
care beneficiile concurenței sunt contrabalansate de 
costul complexității.

Un comportament calitativ al procesului este prezentat 
în figura de mai jos.

Figura 1a - Regimuri de optimum în piața de energie
Sursa: Purica, 2002 – IEEE Power and Energy Journal.

Pe măsură ce tot mai mulți actori pătrund pe piață, 
costurile complexității se acumulează. 

Dacă evoluția costurilor de complexitate ajunge la 
o creștere necomercială (datorată unei psihoze a 
pieței cu pierderea de avantaj al concurenței), atunci 
numărul de participanți în piață scade, iar prețul către 
clienți crește dincolo de limita constructivă a pieței, 
ajungând la un impact destructiv pentru economie. 
Exemplul următor este relevant pentru industriile 
energointensive. 

Figura 1b - Regimuri de optimum în piața de energie

Evident, deplasarea către un număr mai mic de 
participanți în piață tinde către un regim de oligopol 
sau chiar revenirea la monopol, ambele conducând la 
noi subsidii de stat pentru economie. Este ceea ce se 
remarcă în această perioadă în piața de energie din 
România.

Creșterea prețurilor la energie către ramurile 
industriale energointensive, fără o corelare cu nivelul 
lor de competitivitate pe piețele internaționale şi cea 
națională, poate conduce la pierderi de venit şi de 
procente de piață greu de recuperat pe termen scurt, 
iar la limită, închiderea întreprinderilor asociată cu 
pierderea de locuri de muncă.

Ca un exemplu de caz, dăm mai jos o diagramă a 
prețului energiei ($/MWh) care permite obținerea de 
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oțel la prețul de pe piețele internaționale (60-100 $/
tonă), la diverse eficiente energetice de producție 
(kWh/tonă). Se observă că, pentru a fi competitivă, 
e.g., la 60 $/tonă, metalurgia trebuie să găsească 
energie mai ieftină de 17 $/MWh la eficienta curentă 
de 700 kWh/t sau să implementeze noi tehnologii mai 
eficiente. Evident, în al doilea caz, se vor include în preț 
serviciul datoriei la creditele de investiție. Energia la 
prețul de mai sus este produsă de hidrocentrale, lucru 
care conduce la elaborarea unei strategii de menținere 
a competitivității industriilor energointensive cel puțin 
cu scopul de a acumula fondurile de restructurare 
industrială în economia românească. Dacă însă prețul 
internațional al oțelului crește spre 100$/tonă, atunci 
prețul energiei se ridică la circa 39 $/MWh. Aceste 
prețuri sunt deja în marja complexelor energetice ca 
Turceni şi Rovinari. Încărcarea prețului e.g. cu 1,5 $/
MWh rezultați din achiziția de certificate de emisie 
(15% preț al energiei în costurile de producție ale 
oțelului) va putea să fie parțial compensată de supra 
alocarea din sectorul metalurgic.

Figura 2 - Diagrama de corelare a prețului energiei, eficienței 
tehnologice şi prețului de vânzare pentru oțel

Este foarte important pentru sectoarele energointensive 
din economie să gestioneze eficient certificatele 
de emisie în vederea determinării necesității unor 
investiții de creștere a eficienței de producție, corelate 
cu strategiile de dezvoltare a sectorului, astfel încât să 
nu se piardă competitivitatea produselor metalurgice 
românești pe piețele internaționale. Cand limita 
constructiva a pieței este depașită, este necesară 
intervenția statului ajungând chiar la suspendarea 
pieței și stabilirea prețurilor pe tot fluxul de energie până 
când piața redevine constructivă pentru economie.

Termenul de piață liberă legat de piața de energie 
nu înseamnă că fiecare poate face ceea ce dorește, 
așa cum de multe ori este interpretat cuvântul 
libertate. Există reguli de comportament al pieței care 
funcționează chiar dacă nu se aplică reglementări de 
către o agenție specifică. 

În primul rând, trebuie înțeles că venitul este produsul 
dintre preț și cantitate. Creșterea prețului are o valoare 
peste care clienții (al căror număr măsoara cantitatea) 
schimbă furnizorul astfel încât venitul scade. 

De asemenea, alte condiții de furnizare al serviciului 
sunt potențial determinante pentru creșterea numărului 
de clienți (întreținere, compensarea întreruperilor, etc.). 
Un exemplu pe care l-am văzut în Anglia este cel în 
care o companie de distribuție plătea o sumă de bani 
clientului dacă cititorul de contor întârzia cu jumătate 
de oră peste ora prestabilită de citire. 

Piața liberă mai are și o dinamică de funcționare 
în care se combină efectele competiției cu cele ale 
complexității pieței. Dacă apare o scădere a costului de 
competiție între producători și furnizori, care este mai 
ales determinată de costurile de producție, apare și o 
creștere a costurilor de complexitate a pieței dată de 
costurile de tranzacție (de exemplu: energia trece prin 
mai multe tranzacții de la producător la consumator). 

Combinația celor două tendințe produce un număr 
optim de participanți la piață, pentru care prețul 
energiei către clienți este minim. Este posibil ca, 
odată cu creșterea numărului de participanți să apară 
un nou minim de preț dat de corelarea celor două 
costuri menționate mai sus. Apar astfel bazine de 
comportament în care prețul oscilează în jurul valorii 
minime. 

O analiza a pieței de energie din România, în ultimii 19 
ani, arată că există un astfel de comportament dinamic.

Trebuie menționat și faptul că dinamica pieței de 
energie prezintă volatilitate, adică prețul oscilează în 
funcție de diverse situații specifice. 

Pot exista situații de creștere a prețului la producție 
din cauza secetei care scade ponderea energiei mai 
ieftine din hidrocentrale, la fel cum pot exista situații 
de creșteri de scurtă durată a prețului datorate unor 
acțiuni speculative pe piață. 

În perioada de pre-liberalizare a pieței au fost cazuri 
când se aplica o logică ciudată: piața se va liberaliza, 
deci trebuie crescut prețul. Într-o piață cu funcționare 
normală, prețul poate scădea sub influența competiției, 
așa cum am descris mai sus.

Efectul prețului asupra consumatorilor determină 
conceptul de vulnerabilitate măsurat prin ponderea 
mai mare de 10% a costurilor energiei în venitul familiei 
consumatorului rezidențial.

Dacă se consideră decilele de venit cu consumul lor 
specific de energie (analiza a fost făcută acum câțiva 
ani) și se variază prețul energiei, se observă cum din 
ce în ce mai mulți consumatori intră în zona vulnerabilă 
(marcată în roșu). 

Consumatorii vulnerabili la creșterea prețurilor energiei 
(definiți ca având peste 10% din venitul familiei cheltuit 

pentru energie), sunt reprezentați în roșu in decile 
de venit și consum specific pentru fiecare decila. În 
calculul din tabelul de mai jos se vede că, la dublarea 
prețului energiei, intră în zona de vulnerabilitate 8 din 
cele 10 categorii de venit ale populației. Acest lucru 
trebuie să dea de gândit decidenților, pentru că este de 
așteptat ca subsidiile să pună presiune mare pe buget. 

O analiză extinsă de acest fel poate fi aplicată și la 
nivelul întreprinderilor. Nu trebuie lăsate întreprinderi, 
vulnerabile la costul energiei, să dea faliment pentru 
că acest lucru va crește numărul de consumatori 
rezidențiali vulnerabili.

În final menționăm că, pentru ca piața să poată 
funcționa normal, este nevoie ca puterile de negociere 
ale clienților să fie comparabile cu cele ale furnizorilor. 
Schimbarea furnizorului de către client contribuie 
la obținerea acestui echilibru. Evident este nevoie și 
de a asigura furnizorului o minima protecție la risc, 
tradusă prin costuri minimale de schimbare prematură 
a contractelor cu durată lungă.

Dacă însă toți furnizorii cresc prețurile în mod artificial, 
piața iese din limita constructiva a competiției și 
devine destructivă pentru economie. În situații de 
psihoză bursieră se suspendă activitatea burselor 
până se calmează situația. În cazul pieței de energie 
apare necesitatea de a introduce reglementare pe tot 
fluxul de energie la nivelul prețurilor.

Sperăm ca prin cele de mai sus am dat o imagine 
a dinamicii pieței de energie care să conducă la o 
înțelegere mai bună a comportamentului acesteia.
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Spre o economie bazată pe hidrogen (II)
(continuare din nr. 217 iulie/august 2021)

Premise

Comisia Europeană a publicat, în iulie 2020, Strategia 
Hidrogenului (EC 2020 a), o strategie a integrării 
producției, stocării și folosirii H2 în sistemul energetic, 
ca parte a Pactului ecologic European (Green Deal), 
așa cum este cunoscut. 

Sunt vizate 38 de acțiuni pentru un sistem energetic 
integrat, în care H2 va contribui la „decarbonarea 
industriei, a transporturilor, a producției de electricitate 
și a clădirilor din toată Europa”. Pentru aplicarea 
Strategiei, a fost înființat un organism european, 
Alianța Europeană pentru Hidrogenul Curat, lansat de 
Comisie împreună cu lideri din industrie, societatea 
civilă, miniștri ai țărilor membre și cu implicarea Băncii 
Europene de Investiții (BEI). 

Țintele de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect 
de seră (GES) până în 2030 și „near to zero” în 2050, 
asumate prin programele Fit for Fifty-Five (Orizont 
2030), respectiv Green Deal (Orizont 2050), necesită 
organizare impecabilă, programe, foi de parcurs, 
finanțarea cercetării, a proiectelor demonstrative, a 
investițiilor masive necesare. 

Comisia Europeană consideră că este nevoie de o 
tranziție rapidă și echitabilă, GHIDATĂ de STAT, către 
un sistem energetic bazat pe surse regenerabile 
de energie, care să asigure sustenabilitatea, 
accesibilitatea prin prețul corect, competitivitatea 
economiei UE la preţuri mari faţă de combustibilii 
fosili, securitatea aprovizionării, reducerea sărăciei 
energetice în întreg blocul economic comunitar. 

Se observă că sunt o serie de cerințe, de condiții, 
aparent contradictorii, conformitatea cu acest 
set impunând o abordare realistă, viziune şi un 
management integrat, astfel încât să fie lăsat 
puțin spațiu abordării ideologice, obiectivele să fie 
puse în echilibru stabil cu resursele disponibile. 
Recenta Conferință de la Glasgow, COP26, pe tema 
schimbărilor climatice, a demonstrat că întreaga 
lume este preocupată și este hotărâtă să acționeze. 
Angajamentele asumate, chiar dacă nu oferă garanția 
respectării pragului de 1,5 grade Celsius (creșterea 
maximă a temperaturii față de epoca preindustrială), 
sunt promițătoare. 

Hidrogenul este privit astăzi ca un combustibil curat 
și ca un purtător de energie. Pentru decarbonarea 
sectorului producător de energie, cu o contribuție 
apreciată de cca. 70% la emisiile de gaze cu efect 
de seră (GES), hidrogenul este veriga necesară, 
fiind un mijloc de stocare a energiei regenerabile 
(eoliene și fotovoltaice în principal). Noutatea constă 
în posibilitatea de a folosi energia regenerabilă 
atunci când este în exces la producerea H2, evitând 
pierderile apreciabile înregistrate de marii producători 
de energie eoliană europeni. Germania a pierdut o 
cantitate de energie eoliană în exces (fără cerere în 
sistemul energetic), egală cu tot consumul României 

pe nouă luni din 2019. 

Stadiul dezvoltării tehnologiilor H2

Hidrogenul este azi consumat în principal la 
producerea amoniacului, a îngrășămintelor chimice, 
ori în rafinăriile de țiței, dar și la producerea metanolului 
și în oțelării (IEA, 2019), adică în sectoarele cele mai 
poluante din industrie în general. Pentru a oferi o 
imagine asupra rolului H2 în decarbonarea proceselor 
industriale, vom veni cu câteva exemplificări. În țările 
OECD, cele mai dezvoltate, cu tehnologiile cele mai 
avansate, o tonă de oțel se produce cu emisii de 1,8 
tone CO2, dar în cele mai multe oțelării se emit în 
atmosferă 3 tone CO2 la tona de oțel lichid. 

Hidrogenul poate înlocui cocsul metalurgic, așa cum 
s-a demonstrat cu proiectul pilot finalizat de compania 
Voestalpine, care folosește H2 în loc de cocs, prin 
tehnologia HYFOR, proiect de 250.000 tone oțel/an, 
cu emisii de carbon semnificativ reduse, aproape de 
zero. 

 Oțelăria din Galați, deținută de grupul indian Gupta, a 
anunțat un program de folosire a H2 în locul cocsului 
poluant, cu obiectivul ambițios de a deveni primul 
producător din Europa cu aproape zero emisii de 
carbon.

Consumul actual de H2 în Europa este estimat la 10 
milioane tone (EC 2020, c) echivalentul a 340 TWh, 
adică 11% din cererea globală de H2.

Tehnologiile de producere a H2 sunt următoarele: 

1) reformarea gazului metan cu abur (SMR), cu sau 
fără captarea carbonului, utilizarea şi stocarea sa 
(CCUS),

2) piroliza gazului metan.

 

Tehnologia SMR fără CCUS implică emisii mari de 
CO2, estimate la 6 tone pentru 1,1 tone de H2, aşa cum 
se observă din figura de mai sus, hidrogenul rezultat 
numindu-se H2 gri. Dacă se face captarea şi stocarea 
carbonului prin injecţia în subteran, în zăcămintele 
epuizate de gaz metan, rezultă un H2, numit albastru, 
cu emisii de CO2 eliberat în atmosferă, de numai 
1,5 tone. Strategia hidrogenului prevede înlocuirea 
treptată a acestora cu H2 din surse regenerabile, 

5  Alexandru Ioan Cuza, Targu Jiu, Gorj County
Tel: +40 253 205411 ; Fax: +40 253 227280
www.ceoltenia.ro
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deoarece arde fără emisii de CO2 asociate. 

Hidrogenul verde, curat, este produs prin electroliza 
apei, cu electrolizoare alimentate cu energie verde, 
eoliană și fotovoltaică.

Instalațiile actuale de electroliză au ajuns la 10 MW, 
fiind alimentate cu electricitate provenită din surse 
regenerabile de energie (eoliană și fotovoltaică). 

H2 verde este azi cea mai bună metodă de stocare 
a energiei regenerabile, care este volatilă (noaptea 
nu există energie fotovoltaică, iar în lipsa vântului nu 
există energie eoliană). 

S-a convenit asupra unui cod al culorilor H2, care, 
deşi nu este standardizat, este foarte util pentru 
evitarea neînţelegerilor şi a finanţării de proiecte, 
altele decât cele care vizează H2 cu emisii scăzute. 
În categoria proiectelor bancabile, sunt admise 
doar cele dedicate hidrogenului decarbonat, definit 
ca având emisii de CO2 pe durata ciclului de viaţă 
sub pragul de 3 tone CO2 pentru o tonă de H2 (EC 
2021). Hidrogenul gri, albastru, turcoaz, obţinut prin 
piroliză-descompunerea termică a metanului), H2 
galben, obţinut prin electroliza apei cu electricitate 
din centrale nucleare şi H2 verde, cum am arătat. 

Datorită orientării UE de a produce, în viitor, 
preponderent energie curată din SRE (surse 
regenerabile de energie), dar care trebuie înlocuită cu 
ceva atunci când vântul nu bate și când este noapte, 
se dezvoltă în ritm alert tehnologiile de producere prin 
electroliza apei a H2 curat, verde, mai precis, hidrogen 
din surse regenerabile, cum a intrat în noul limbaj al 
domeniului. 

Siemens comercializează module compacte de 
electroliză de 5 MW de peste patru ani, cu un 
randament de 75% și o capacitate de 2 tone/oră, 
echivalentul a 70 MW stocați. 

Astăzi în UE sunt instalate electrolizoare de cca. 1 GWh, 
dar până în 2024 Strategia H2 prevede instalarea unei 
capacități de minim 6 GWh, care să producă un milion 
tone H2 regenerabil. Până în 2030 obiectivul strategic 
este instalarea a minimum 40 GW de electrolizoare și 
a unei producții de 10 milioane tone H2 regenerabil 
(verde) în UE. Observăm ce obiectiv ambiţios: în 
următorii opt ani, UE va produce H2 verde cât este 
consumul actual de H2 gri, adică cca. 10 milioane 
tone! 

Investițiile cumulate în H2 din surse regenerabile în 
UE ar putea ajunge la 180-470 miliarde euro și la 5-18 
miliarde pentru H2 bazat pe combustibili fosili cu 
emisii scăzute de CO2 până în 2050. 

Costurile actuale pentru hidrogen nu sunt încă în 
poziţia de a concura pe piaţa liberă cu cele ale altor 
purtători de energie/combustibili. Hidrogenul verde, 
curat, obţinut prin electroliza apei şi electricitate din 
surse regenerabile de energie are azi un preţ de cca 
5,5 euro/kg, dar se estimează că, la orizontul anului 

2030, preţul său va fi competitiv cu cel al H2 gri, 
produs prin reformarea catalitică a gazului metan. 
Investiţiile alocate în acest scop sunt impresionante, 
iar electrolizoarele vor avea capacităţi care, de la 6 
GW în 2024, vor creste la 40 GW în 2030 şi la 500 GW 
în 2050. 

În loc de concluzii

- Schimbările climatice au devenit preocuparea 
Statelor lumii, conştiente de necesitatea unui efort 
comun, recenta Conferinţă ONU pentru schimbări 
climatice de la Glasgow, fiind un semnal extrem de 
pozitiv, deoarece marea majoritate  a statelor au venit 
cu angajamente concrete.

- UE are cel mai ambiţios program pentru decarbonarea 
economiei şi este determinată să fie primul bloc 
economic, care în 2050 să ajungă la zero emisii de 
carbon. Hidrogenul este cea mai inovatoare soluţie 
pentru decarbonarea economiei în toate sectoarele 
sale, energie, industrie, transporturi, clădiri. Comisia, 
pentru a imprima un caracter competitiv hidrogenului 
din surse regenerabile în UE, se concentrează pe 
cinci dimensiuni esenţiale: investiţii, stimularea 
cererii şi sporirea producţiei, stabilirea regulilor pieţei 
şi construcţia infrastructurii adecvate, sprijinirea 
cercetării şi a inovării, cooperarea internaţională.

- Investiţiile estimate pentru deceniul în curs, până 
în 2030, astfel încât ţintele programului Fit for Fifty 
Five să fie atinse, vor fi între 24 şi 42 miliarde euro, 
repartizate astfel: între 24 şi 42 mld. euro pentru 
electrolizoare, între 220 şi 340 mld. euro pentru 
dezvoltarea producţiei de energie solară şi eoliană, 
alte 11 mld. euro alocate captării şi stocării de CO2, 
pentru staţiile de transport, distribuţie, depozitare şi 
alimentare cu H2, iar restul pentru activităţi conexe. 

- România, ca ţară membră, s-a angajat ferm în 
îndeplinirea ţintelor Fit for Fifty-Five, ale Green Deal, în 
aplicarea Strategiei Hidrogenului şi a reglementărilor 
pentru tranziţia justă spre economia bazată pe H2. 
Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României 
(PNRR), aprobat de Consiliul UE la 28 octombrie 2021, 
cu o alocare de 29,2 mld. euro, are prevăzute sume 
importante destinate tehnologiilor H2. Astfel, doar 
până în 2026 sunt alocate 460 mil. euro dezvoltării 
de noi capacităţi de generare energie din surse 
regenerabile (fotovoltaic şi eolian), 400 mil. euro 
pentru o reţea de transport gaze naturale în amestec 
cu H2 până la 20%; 115 mil euro sunt prevăzute pentru 
electrolizoare de 100 MW capacitate, pentru obţinerea 
hidrogenului regenerabil. 

- România ar trebui sa acorde o atenţie şi mai mare 
creşterii capacităţii administrative de a concepe 
politici, programe de aplicare a acestora, separării 
politicului de administraţie, aplicării legislaţiei 
guvernanţei corporative, dimensionării eforturilor 
financiare corelat cu contribuţia noastră la emisiile 
de CO2 (foarte redusă comparativ). În mod concret, 
scumpirile necontrolate ale preţului energiei ar trebui 
sa nu pericliteze sectoarele economice, sursa de 
venituri necesară importantelor investiţii necesare 
realizării angajamentelor asumate. Dimpotrivă, fără 
o creştere a capacităţii economiei autohtone de a 
genera venituri mai mari, riscul de a nu ţine pasul cu 
evoluţiile rapide (importurile ajungând la praguri la 
limita de îndatorare) este unul real. 
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Contractele financiare futures în 
dinamizarea pieței locale de energie
ec. Lucian Pamfile,  
Șef Serviciu Short Term Power, ENGIE Romania, membru FEL Romania

Într-un context precum cel în care funcționăm în 
prezent, când prețurile materiilor prime sunt dinamice 
și imprevizibile, derivatele financiare de tip futures 
pot reprezenta opțiunea ideală pentru a menține 
vie dinamica pieței. Dificultățile de aprovizionare 
cu energie la prețuri echitabile fac companiile de 
energie să își reducă activitatea, iar întreaga piață 
locală, bazată pe instrumente fizice de tranzacționare, 
întâmpină scăderi ale lichidității. 

Aceste instrumente financiare derivate, ce au ca active 
de bază produse energetice (precum energia electrică 
sau gazul natural) pun la dispoziția companiilor 
instrumente care să le sprijine în demersul lor de 
tranzacționare - fie că vor să-și securizeze o cantitate 
de energie pe un termen mai lung, fie un venit sau 
un cost fix, prin reducerea expunerii la prețul pieței 
și a riscului față de eventuale fluctuații cu impact 
asupra strategiilor de hedging. Ele sunt însă mai 
puțin cunoscute în România. Deocamdată, nu sunt 
reglementate corespunzător și nu există o bursă 
sigură care să le implementeze. În plus, accesarea lor 
este determinată și de alte condiții necesare, precum 
o capacitate financiară crescută a companiilor 
care tranzacționează sau existența unei contrapărți 
centrale de încredere și stabile financiar. Aceste 
condiții, luate separat, pot avea în sine un impact 
pozitiv asupra pieței.

Introducerea unor astfel de instrumente ar dinamiza 
piața românească de energie, o opinie larg împărtășită 
de experți. Producătorii ar avea mai multe căi prin 
care să-și vândă energia și să-și securizeze venituri 
pe termen lung, furnizorii ar avea posibilitatea să-și 
reducă riscul și să-și asigure energia la un cost stabil 
pentru o perioadă mai mare de timp, iar traderii ar avea 
disponibile mai multe instrumente de tranzacționare, 
prin care să sprijine creșterea lichidității în piață. În cele 
ce urmează, voi explora mai în detaliu caracteristicile 
și avantajele acestor instrumente.

Ce sunt contractele financiare de tip futures

Un contract de tip futures este un angajament de 
cumpărare sau vânzare a unui anumit activ de marfă, 
la un preț stabilit în momentul încheierii tranzacției și 
cu executarea contractului la un moment specificat 
în viitor (future), respectiv o scadență. Energia este 
considerată un astfel de activ, în consecință poate 

reprezenta un produs tranzacționabil de tip futures. 

Totodată, un contract de tip futures poate fi de două 
feluri: cu livrare a activului tranzacționat (respectiv 
energia), caz în care caracteristicile sale pot fi 
asemănătoare cu cele ale unui contract forward; sau 
fără livrare, reprezentând doar un instrument financiar 
derivat. În Uniunea Europeană și nu numai, majoritatea 
tranzacțiilor futures sunt financiare, fără livrare, iar 
aceste derivate reprezintă instrumentul ideal de care 
și piața locală de energie are nevoie în prezent. 

Însă în cazul unei tranzacții cu livrare în viitor pot 
apărea și unele confuzii privind caracteristicile unui 
contract forward și unul futures, bazat pe un derivat 
financiar. Diferența dintre cele două o face modul în 
care se gestionează cashflow-ul (fluxul de numerar) 
în timpul perioadei de tranzacţionare şi modul în care 
un instrument este regularizat în timpul perioadei de 
livrare (decontare în numerar versus livrare fizică a 
activului). 

Contractul forward este unul dintre cele mai uzuale 
instrumente tranzacționate în România și este ușor 
de înțeles. În cadrul său, energia se livrează fizic iar 
contravaloarea sa este achitată la scadența convenită 
între vânzător și cumpărător. Totodată, în cazul acestui 
contract, nu există o marjă zilnică de menținere a 
contractului, ceea ce presupune că energia este livrată 
la un preţ fix stabilit în contract pe toată perioada de 
livrare, iar valoarea sa finală este exactă, cunoscută 
de la început.

În cazul unui derivat financiar de tip futures, există 
o marjă care este regularizată în numerar zilnic, atât 
înainte de perioada de livrare (odată cu semnarea 
tranzacției), cât și pe parcursul perioadei. Aceasta este 
evaluată față de evoluția produsului tranzacționat în 
piață prin metoda marcării la piață (marked to market), 
iar diferența dintre preţul contractului şi prețul marcat 
la piață este decontată zilnic în numerar. Astfel, spre 
deosebire de contractul forward unde se cunoaște de 
la început valoarea sa, un derivat futures are o valoare 
dinamică până la momentul încheierii perioadei de 
livrare. Valoarea lui va depinde de evoluția unui produs 
fizic, în speță un produs forward înainte de livrare și 
prețul spot/prețul pieței pentru ziua următoare (numit 
activ suport) în timpul livrării.

Majoritatea companiilor de energie din România utilizează contracte bilaterale fizice de tip forward pentru a-și 
tranzacționa energia electrică și gazele naturale. Însă în piețele dezvoltate mai există și alte variante eficiente prin 
care participanții vând sau cumpără energie, cu reducerea riscurilor în cazul eventualelor evoluții nefavorabile 
ale pieței și ale prețurilor. Contractele derivate de tip futures, care în piețele internaționale sunt tratate fără 
excepție ca fiind contracte standardizate pe burse sau contracte bilaterale, reprezintă una dintre aceste opțiuni 
extrem de performante.

Este important de menționat faptul că există deja 
instrumente de tranzacționare ce presupun derivate 
financiare de tip futures care depind de evoluția 
prețului energiei din România. Însă acestea sunt 
disponibile doar pe bursa europeană European Energy 
Exchange (EEX) sau, în cazuri extrem de rare, prin 
contracte limitate între companii. Produsele EEX sunt 
disponibile pentru operatorii români, dar pot fi dificil 
de accesat, deoarece se pot tranzacționa în condiții 
speciale - EEX nu este o bursă locală, ci funcționează 
pe baza legislației europene. 

Utilitatea contractelor futures în România 

Derivatele financiare de tip futures aduc mai multe 
beneficii comparativ cu tranzacționarea activelor 
simple (respectiv față de tranzacționarea fizică a 
energiei prin contracte de tip forward), însă pot 
prezenta și riscuri pentru companiile care le folosesc, 
de care este important să ținem cont.

Printre avantajele incluse se numără efectul mai 
mare de gestiune a prețurilor într-un portofoliu de 
energie (posibilitate de hedging mai bun) și riscuri 
mai reduse în ceea ce privește derularea contractului 
și contrapartea cu care a fost încheiat. De asemenea, 
tranzacționarea acestor instrumente financiare poate 
crește lichiditatea pieței de energie. Produse cu 

perioade diferite de livrare pot fi tranzacționate de 
producători, furnizori și traderi chiar dacă nu există 
în spate o livrare fizică a energiei. Totodată, derivatele 
financiare pot spori predictibilitatea prețului energiei 
pe termen mediu și lung și pot aduce mai multe 
venituri la bugetul de stat prin creșterea lichidității 
generale (din taxele de tranzacționare și impozitele 
plătite de companii), contribuind astfel la creșterea 
economică.

În piețele dezvoltate din vestul Europei, aceste 
contracte financiare sunt unele dintre cele mai 
populare instrumente de acoperire a riscului, asigurând 
împotriva unor eventuale evoluții nefavorabile ale 
pieței și ale prețurilor. Ele sunt adesea folosite pentru 
a acoperi mișcarea prețului activului suport (prețul 
pieței pentru ziua următoare), pentru a ajuta la 
prevenirea pierderilor din modificările nefavorabile 
ale prețului. 

Esența managementului riscului prin utilizarea 
contractelor futures rezidă din posibilitatea oferită 
vânzătorilor și cumpărătorilor cu obiective pur 
comerciale de a obține în viitor, indiferent de 
evoluția imprevizibilă ori îngrijorătoare a prețurilor, 
venituri/costuri care să asigure astfel rentabilitatea 
operațiunilor.

Deși reprezintă un instrument complex, modalitatea 
prin care aceste contracte financiare funcționează 
este una simplă: implică un cumpărător și un vânzător, 
care sunt de acord, astăzi, să schimbe o valoare de 
bani în viitor, calculată față de un volum de mărfuri 
(cantitate exprimată în MWh), pe un termen de livrare 
(instrument/perioadă livrare), la un preț ce reprezintă 
diferența dintre prețul dat (preț contract) și prețul spot 
(preț piața pentru ziua următoare), și o periodicitate 
zilnică de decontare (decontare = perioadă livrare + 
regularizare/plată).

De exemplu, un producător poate să vândă o parte 
din producția viitoare printr-un contract financiar de 
tip futures, care să fie combinat cu o vânzare fizică 
în PZU. Astfel, producătorul își va securiza un venit 
fix pe termen lung, indiferent de evoluția prețului 
spot. Același exemplu se poate aplica și în cazul 
unui furnizor, care își poate reduce expunerea la 
piață aplicând în strategia sa de hedging o achiziție 
financiară, iar fizic să își ia energia din PZU. Astfel, 
furnizorul ar plăti zilnic prețul energiei la prețul spot, 
dar ar beneficia de decontarea zilnică derivată din 
contractul financiar ce îi duce costul final în linie cu 
prețul stabilit în contractul financiar.
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În ceea ce privește riscurile, un contract futures 
poate permite unui investitor sau unei companii să 
speculeze cu privire la direcția unor instrumente ce 
privesc piața de energie, din cauza lichidității crescute, 
folosind efectul de levier. Acest efect pe piața bursieră 
face posibil să existe o expunere mult mai mare 
decât capitalul depus în contul de tranzacționare și 
poate influența semnificativ capacitatea financiară a 
companiei, în special dacă nu deține suficient capital. 
Dar în același timp reprezintă și un avantaj, prin 
faptul că instrumentele futures sunt tranzacționate de 
companii stabile și sigure.

Totodată, luând în considerare faptul că prețul 
unui instrument derivat financiar este întotdeauna 
influențat de prețul spot al activului său suport, i se 
poate schimba această caracteristică prin combinarea 
lui cu o livrare fizică în piața pentru ziua următoare - 
și există păreri care spun că poate influența evoluția 
prețului spot. Spre exemplu, cumpărătorii își pot 
crește exagerat prețul ofertelor în piața pentru ziua 
următoare (impactând astfel cererea) știind că oricum 
au un preț mai mic securizat printr-un derivat financiar. 
În paralel, pe același considerent, și vânzătorii își pot 
micșora excesiv prețul ofertat (prin urmare impactând 
ofertarea). Acest impact rămâne însă dificil de evaluat, 
astfel încât singurul element definitoriu și clar este 
faptul că doar prețul futures este impactat de prețul 
spot al energiei, nu invers. 

Perspective și oportunități

Companiile de energie din România sunt lipsite în 
prezent, spre deosebire de concurenții lor din țările 
vecine, de instrumentele necesare implementării 
strategiilor optime din punct de vedere al 
managementului riscului, ceea ce poate duce la 
limitări importante din punct de vedere economic și 
concurențial. Toate acestea se răsfrâng astfel asupra 
competitivității economiei naționale, într-o perioadă în 
care România întâmpină oricum dificultăți economice, 

precum și noi provocări legate de securitatea 
energetică pe termen lung și de aspirațiile țării 
noastre de a deveni un jucător important în contextul 
energetic regional. În practică, planurile privind 
sporirea independenței energetice și dezvoltarea 
pieței locale trebuie să treacă rapid dincolo de nivelul 
discursiv, căci presupun angajamente complexe în 
materie de legislație și deschidere spre inovație.

Îmbunătățiri importante din punct de vedere 
legislativ au fost făcute în ultimii ani, iar în prezent 
există posibilitatea creării unei astfel de piețe 
financiare (aprobate atât de Autorității Naționale de 
Reglementare în domeniul Energiei - ANRE - în ceea 
ce privește derivarea la produse energetice, cât și de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF - sub 
care reglementare se află aceste contracte). Astfel, 
aceste instrumente financiare derivate ce au ca active 
de bază produse energetice ar putea fi disponibile 
pentru tranzacționare. Dar acest proces de creare a 
lor ar fi în continuare unul dificil de implementat și mai 
sunt și alți pași de parcurs. 

România are nevoie o bursă sigură și stabilă din 
punct de vedere financiar, care să câștige încrederea 
participanților săi prin punerea la dispoziție a unor 
garanții bancare semnificative și prin asigurări 
contractuale sigure și transparente, precum și de 
proceduri și legislație simplificate. Totodată, trebuie 
să existe companii energetice stabile, care să poată 
sprijini bursa prin garanții și să asigure un nivel 
crescut de lichiditate. 

În esență, România are nevoie de o piață maturizată 
accelerat, gata să sprijine o perspectivă pozitivă, dar 
pragmatică în ceea ce privește creșterea securității 
energetice. În acest context, instrumente precum 
derivatele financiare de tip futures au valoare atât în 
termeni practici, cât și ca semnal extern că suntem 
gata să facem pasul următor.

Partener de încredere în proiecte sustenabile

Energie pentru un viitor verde
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Frans Timmermans: 
Accelerați investițiile în verde
Frans Timmermans
Vicepreședinte al Comisiei Europene

Frans Timmermans, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene: “Trebuie să investim mai 
repede în energia verde şi să căutăm soluţii pentru a nu mai depinde de Rusia, care astăzi nu mai 
este un partener. Trebuie să fim uniţi în refuzul de a fi la mâna lui Putin. Nu poate câştiga acest 
război. Putin vrea să-şi refacă imperiul, dar va cădea”. 

“Investiţiile în regenerabile alături de accelerarea proiectelor de eficiență energetică sunt măsurile 
care pot reduce dependenţa UE de importurile energetice din Rusia. Concomitent cu acestea, la 
nivel european se caută soluţii pentru diversificarea surselor de alimentare, dependența atât de 
pronunțată de un furnizor instabil fiind o greşeală care nu mai trebuie repetată vreodată”, spune 
Frans Timmermans, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, într-un interviu acordat. 

„Tranziţia energetică este la fel de valabilă ca la începutul pandemiei. Am transformat atunci 
tranziţia în vector de revenire economică, iar acum Green Deal este o soluţie la criza actuală. 
Este cel mai isteţ lucru pe care îl putem face. În plus, avem şi fondurile disponibile“, a declarat 
Frans Timmermans, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, responsabil pentru 
implementarea Green Deal. 

În acest moment, statele europene sunt puternic afectate de războiul din Ucraina care a dus 
la preţuri istorice ale gazului natural şi ale barilului de petrol. Rusia asigură circa o treime din 
necesarul de gaz al blocului şi un sfert din necesarul de petrol, dependenţa de acest furnizor 
devenind azi cea mai mare vulnerabilitate din sectorul energetic european. 

Timmermans spune însă, că dacă sunt accelerate investiţiile în energia verde, dacă proiectele de 
eficienţă energetică merg în ritm alert, până la finalul acestui an Europa poate renunţa la două 
treimi din gazul adus din Rusia.

 „Până la finalul anului, vom putea elimina două treimi din necesarul de gaz rusesc de acum. De 
asemenea, vrem maximizarea capacităţii din terminalele de LNG (gaz natural lichefiat) şi începem 
dialogul cu alţi parteneri, precum Azerbaidjanul. Vrem să devenim independenţi de gazul rusesc.“

Managementul și Performanța reprezintă punctele noastre forte. 
Astfel susținem companiile în a-și atinge obiectivele. 

Competențele de bază ale Horváth sunt în domeniile de management al 
organizației și optimizarea performanței. În domeniul de management al 

organizației concepem și realizăm procese și sisteme pentru o gestionare 
de succes, orientată spre rezultate, în concordanță cu obiectivele strategice 

și operaționale. Soluțiile noastre pentru optimizarea performanței 
îmbunătățesc rezultatele prin utilizarea potențialelor de creștere și prin 

utilizarea efi cientă a resurselor.

Suntem un partener puternic, cu o experiență de peste 30 de ani, și ne 
număram printre companiile internaționale de consultanță de top. Cu 

peste 1000 de angajați în Europa și Orientul Mijlociu, noi îndrumăm 
companiile mari, IMM-urile și instituțiile publice pe drumul către succes. 

Noi dezvoltăm concepte și soluții pentru întreaga organizație, pentru toate 
domeniile de activitate, cât și pentru responsabilii de domeniile Strategiei 

și Inovație, Organizare și Procese, Vânzări, Operațiuni, Achiziții, Controlling, 
Finanțe și IT. 

Principiul nostru de consultanță se bazează pe o cooperare intensivă 
și în parteneriat cu clienții noștri. Relația noastră cu clienții este 

corectă, orientată pe munca în echipă și întotdeauna pe obținerea de 
rezultate, ceea ce conduce la soluții funcționale acceptate de către 

clienți. Programele de training personalizate asigură că toți angajații se 
familiarizează rapid cu noile concepte și cu procesele modifi cate.

Steering Business 
Successfully

www.horvath-partners.ro

Horváth & Partners Management Consulting SRL
30A Ermil Pangratti Street

011884 Bucharest, Romania 
+40 31 620 18 88 | bucharest@horvath-partners.com
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Indicatori de inovare în domeniul 
tehnologiilor regenerabile: Harta evoluției 
în ceea ce privește costurile, brevetele și 
standardele

 I. Seturi de date și analize privind costurile  
 și performanța tehnologiilor energetice

 • Energia fotovoltaică solară

Scăderea dramatică a costurilor energiei solare 
fotovoltaice (PV) din ultimul deceniu a fost determinată 
în mod semnificativ de inovația tehnologică, 
care a contribuit, de asemenea, la îmbunătățirea 
performanțelor produselor. După o scădere de 85% a 
LCOE (Levelized Cost of Energy), o scădere a prețului 
modulelor PV de 93% în timp ce capacitatea instalată 
de energie solară fotovoltaică a crescut de la 40 GW 
la 710 GW și o scădere a costurilor totale instalate 
de 81%, între 2010 și 2020, tehnologia continuă să se 
adapteze pe noi piețe, iar utilizarea componentelor și a 
materialelor se îndreaptă spre calea optimizării, astfel 
că, în decursul aceleiași perioade, eficiența modulelor 
a crescut cu 24%, puterea nominală a panourilor 
a crescut cu 55%, iar coeficientul de capacitate a 
crescut cu 17%.

 • Energia solară concentrată

Energia solară concentrată (CSP – Concentrating Solar 
Power) a înregistrat progrese remarcabile în perioada 
2010-2020, având în vedere că implementarea a fost 
modestă, din punct de vedere istoric, iar capacitatea 
instalată cumulată este mai mică de o zecime din cea 
a energiei solare fotovoltaice. Costurile totale instalate 
pentru centralele CSP au scăzut cu 50% între 2010 și 
2020, de la 9.095 USD/kW la 4.581 USD/kW. LCOE 
al instalațiilor CSP recent puse în funcțiune a scăzut 
cu 68%, iar performanța a crescut: lățimea deschiderii 
PTC (Parabolic Trough Collector) a crescut cu 24%, 
durata de stocare a crescut cu 218%, iar factorul de 
capacitate mediu la nivel mondial al noilor instalații a 
crescut cu 42%. 

 • Bateriile din spatele contorului

Sistemele bazate pe celule litiu-ion domină 
implementarea sistemelor de stocare a energiei 
electrice. Datele disponibile pentru principalele piețe 
arată că acest lucru este valabil în mare măsură în 
sectorul rezidențial, unde sunt instalate aproape 
exclusiv sisteme litiu-ion. Datele disponibile privind 
prețul celulelor litiu-ion arată că acesta a scăzut 

Inovarea în domeniul tehnologiilor energetice nepoluante – în special, cercetarea, dezvoltarea și demonstrarea 
(research, development and demonstration – RD&D) – joacă un rol important în accelerarea tranziției energetice 
globale. Pe măsură ce această tranziție avansează și ambițiile energetice cresc, crește și nevoia de sprijin 
puternic pentru inovare. Acest sprijin pentru inovare provine dintr-o combinație de măsuri, inclusiv finanțarea 
RD&D, investiții din sectorul public și privat și instrumente și politici de piață. Împreună, acestea ghidează și 
încurajează activitățile de inovare.

În cadrul proiectului TEIIF (Tracking Energy Innovation Impacts Framework), finanțat de programul Horizon 2020 
al Comisiei Europene, aceste măsuri de sprijin sunt descrise ca “intrări” în procesul de inovare. Scopul acestor 
intrări este de a conduce la ieșiri (tehnologii, procese sau sisteme noi sau îmbunătățite) și, în cele din urmă, 
la rezultate (schimbări pozitive în sistemele energetice, precum reducerea emisiilor de CO2). Având în vedere 
interconexiunile uneori complexe dintre ieșiri și rezultate, proiectul TEIIF le grupează ca “impacturi”. 

Inovarea implică incertitudine și un decalaj de timp între generarea și codificarea cunoștințelor și reducerea 
costurilor și creșterea gradului de implementare. Prin urmare, stabilirea unei legături între impactul contribuțiilor 
la inovare și progresul inovării în domeniul tehnologiilor energetice curate și înțelegerea acestui impact poate fi 
un proces dificil. Cu toate acestea, înțelegerea acestor efecte este importantă pentru evaluarea mecanismelor de 
sprijin anterioare și pentru fundamentarea procesului decizional privind finanțarea și sprijinul viitor.

cu 98% între 1991 și 2018, ca urmare a faptului că 
producția la nivel mondial s-a extins. În această 
perioadă, îmbunătățirea performanțelor s-a axat pe 
îmbunătățirea densității energetice, care a crescut cu 
239% și energiei specifice care aproape s-a triplat. 

 • Energia eoliană onshore

Costul total mediu instalat pentru energia eoliană 
terestră a scăzut cu 32% între 2010 și 2020, de la 
1.971 USD/kW la 1.349 USD/kW. Datorită reducerilor 
de costuri ale turbinelor eoliene (cu 39% în perioada 
2010 – 2020) și reducerii costurilor de echilibrare a 
instalațiilor, precum și îmbunătățirilor tehnologice 
care au dus la creșterea factorilor de capacitate 
(cu 31% în perioada 2010 - 2020), media ponderată 
globală a LCOE a energiei eoliene terestre a scăzut cu 
56% între 2010 și 2020, de la 0,089 USD/kW la 0,039 
USD/kW. 

 • Energia eoliană offshore

Energia eoliană offshore a cunoscut un deceniu în care 
a crescut foarte repede și în care au apărut proiecte 
eoliene offshore competitive. Dimensiunile medii ale 
proiectelor au crescut de la 136 MW în 2010 la 301 
MW în 2020, pe măsură ce dimensiunile turbinelor 
au crescut și proiectele s-au mutat în ape mai adânci, 
mai departe de țărm. În perioada 2010 – 2020 costurile 
totale instalate au scăzut cu 32%, de la 4.706 USD/kW 
la 3.185 USD/kW. În aceeași perioadă de timp, LCOE 
al proiectelor eoliene offshore a scăzut cu aproximativ 
48%. Cu înălțimi mai mari ale butucului și suprafețe 
mai mari ale paletelor, factorii de capacitate au crescut, 
în timp, cu 6%, iar diametrul rotorului a crescut cu 
46%, de la 112 m la 163 m, acestea conducând și la o 
creștere a capacității turbinei, cu 143%. 

 • Electrolizoare de hidrogen

Electrolizoarele au fost utilizate în scopuri comerciale 
încă de la începutul secolului trecut și există mai 
multe tipuri. Cu toate acestea, principalele tehnologii 
comerciale sunt electrolizoarele alcaline (AEL) și 
electrolizoarele cu membrană de schimb de protoni 
(PEM). În perioada 2003-2005, costul electrolizoarelor 
AEL a scăzut de la 2.190 USD/kW la 1.340 USD/kW 
apoi, în 2020, prețul acestora a scăzut de la 1.660 
USD/kW la 350 USD/kW, înregistrându-se o scădere 
totală a prețului, în perioada 2005-2020, de 61%. În 
aceeași perioadă de timp, prețul electrolizoarelor 
PEM a scăzut cu 67%. Consumul de energie electrică 
al electrolizoarelor AEL actuale este de aproximativ 
52 kWh/kg H2, în timp ce sistemele PEM consumă 
54 kWh/kg H2. Componentele sistemului AEL sunt 
mai complexe și mai consumatoare de energie decât 
sistemele PEM.

 • Energia termică solară la scară mare

Datele prezentate pentru pompele de căldură și 
energia termică solară nu sunt la fel de cuprinzătoare 
ca cele prezentate în secțiunile anterioare, dar sunt 
concepute pentru a oferi o indicație a progresului în 
ceea ce privește performanța tehnologică și indicatorii 
de cost pentru aceste tehnologii de utilizare finală. 

Pentru analiza acestui subiect, s-a folosit un set de date 
unic și cea mai cuprinzătoare colecție de date privind 
costurile și performanțele pentru proiecte solare 
termice de mari dimensiuni din întreaga lume. Acesta 
include date pentru 1.633 de proiecte care asigură 
încălzirea spațiilor sau a apei calde și căldură pentru 
procese industriale, acoperind 250 MW. De asemenea, 
oferă date pentru 122 de proiecte de încălzire urbană 
cu energie termică solară, reprezentând 687 MW. 
Datele disponibile reprezintă între 50 % și 90 % din 
proiectele instalate în ultimii zece ani pe majoritatea 
piețelor solare termice importante. Excepție fac China 
și India, unde disponibilitatea datelor rămâne redusă. 
În perioada 2014-2020, costurile sistemelor termice 
solare pentru procese industriale în Europa au scăzut 
cu 68%, iar dimensiunile medii ale proiectelor de 
sisteme pentru procese industriale în Europa au 
crescut de 12,7 ori. 

 II. Seturi de date și analize privind   
 brevetele și standardele în domeniul  
 tehnologiilor energetice

 • Energia eoliană offshore

Prima, cea mai mare activitate de brevetare a fost 
înregistrată în 2012 (114 invenții), tendința fiind din 
nou în creștere începând cu 2016, ajungând la 128 
de invenții în domeniul eolian offshore în 2018. Între 
2004 și 2020, au fost elaborate 33 de standarde 
internaționale pentru tehnologiile din domeniul 
energiei eoliene. Între 2004 și 2020, 26 de standarde 
care se aplică atât tehnologiilor eoliene terestre, cât și 
celor offshore, iar 5 care se aplică fie numai la eoliene 
offshore sau eoliene plutitoare.

 • Electrolizoare de hidrogen

Între 2007 și 2019, activitatea de brevetare referitoare 
la hidrogen (electrolizoare) a crescut rapid, în special 
începând cu 2014, cu o creștere medie anuală de 
30%. Numai în 2018 au fost produse aproximativ 1 
600 de invenții noi. Se așteaptă ca această tendință 
de creștere să continue, având în vedere că datele 
pentru 2019 sunt incomplete și că există un interes tot 
mai mare pentru această tehnologie. În perioada 2007 
- 2019, au fost depuse peste 8 000 de invenții noi la 
nivel mondial, jumătate dintre acestea dezvoltate în 
ultimii trei ani. Pentru a realiza analiza standardelor 
internaționale pentru hidrogen (electrolizoare) și 
pentru a cartografia tendințele emergente în cea mai 
mare măsură posibilă, s-au consultat atât organizații 
internaționale, cât și regionale. Aproximativ 78% din 
totalul standardelor publicate sunt reprezentate de 
trei organisme internaționale - și anume, Organizația 
Internațională de Standardizare (ISO), Comisia 
Electrotehnică Internațională (IEC) și Societatea 
Inginerilor de Automobile (SAE). Restul standardelor 
provin de la două organisme regionale: Comitetul 
European de Standardizare (CEN) și Societatea 
Americană a Inginerilor Mecanici (ASME). Mai mult de 
jumătate din standardele analizate au fost adăugate 
în ultimii cinci ani ai perioadei de analiză (2017-2021).

https://www.irena.org/publications/2022/Mar/Renewable-Technology-Innovation-Indicators
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Tranziții energetice la nivel global – 
perspectiva 2022

Raportul IRENA privind Tranzițiile energetice la nivel 
global (World Energy Transitions Outlook – WETO)  
arată că progresele în ceea ce privește utilizările 
energiei au fost insuficiente. Contribuțiile naționale 
consolidate și angajamentele asumate la COP26 au 
arătat o tendință promițătoare, dar nu au fost suficiente. 
Dialogul la nivel înalt al Organizației Națiunilor Unite 
privind energia din 2021 a evidențiat cât de departe 
suntem de realizarea promisiunii noastre de a asigura 
accesul universal la energie. Și pericolul de a urmări 
soluții false pe termen scurt - cum ar fi întoarcerea la 
cărbune, intensificarea extracției de gaze și angajarea 
în noi foraje petroliere - este palpabil. WETO trasează 
cea mai rapidă cale de reducere a emisiilor, în 
conformitate cu obiectivul de 1,5°C. Acesta acordă 
prioritate soluțiilor existente și celor care au cele 
mai mari șanse de a deveni viabile în următorii ani. 
Prezentul raport poziționează eficiența și electrificarea 
ca principale motoare, facilitate de energia din 
surse regenerabile, hidrogenul verde și bioenergia 
modernă și durabilă. WETO arată, de asemenea, că, 
prin intermediul unui cadru politic global, investiții 
serioase și cooperare, tranziția energetică poate fi un 
mijloc de creare de locuri de muncă, a unei economii 
favorabile incluziunii și a unei lumi mai echitabile.

Fig. 1 – Reducerea emisiilor până în 2050 prin șase căi tehnologice

Evenimentele din ultimii ani au accentuat costurile pe 
care le implică pentru economia mondială un sistem 
energetic centralizat, dependent de combustibilii 
fosili. Prețurile la petrol și gaze au atins noi maxime, 
iar criza din Ucraina aduce noi niveluri de îngrijorare 
și incertitudine. Pandemia COVID-19 continuă 
să îngreuneze eforturile de redresare, în timp ce 
cetățenii din întreaga lume se îngrijorează cu privire la 
accesibilitatea facturilor lor la energie. În același timp, 
impactul schimbărilor climatice provocate de om este 
din ce în ce mai evident în întreaga lume. Toate aceste 
evenimente evidențiază necesitatea urgentă de a 
accelera tranziția energetică globală. 

• Având în vedere ritmul și amploarea inadecvată 
a tranziției, orice măsură care nu este radicală și 
imediată va diminua - posibil elimina - șansele 
de a rămâne pe calea de 1,5°C sau chiar 2°C. În 
2021, IRENA a subliniat importanța unei schimbări 
de amploare a traiectoriei actuale în toate utilizările 
energetice. Deși s-au înregistrat unele progrese, 
acestea sunt extrem de departe de ceea ce este 
necesar. Eforturile de stimulare și de redresare 
asociate pandemiei s-au dovedit, de asemenea, o 
oportunitate ratată, doar 6 % din cele 15 trilioane de 
dolari prevăzute de G20 pentru finanțarea redresării 
în 2020 și 2021, fiind canalizate către energia curată 
(Nahm et al., 2022).

• Accelerarea tranziției energetice este esențială 
pentru securitatea energetică pe termen lung, 
stabilitatea prețurilor și reziliența națională. 
Aproximativ 80% din populația mondială trăiește în 
țări care sunt importatoare nete de energie. Având 
în vedere abundența potențialului de energie din 
surse regenerabile care nu a fost încă exploatat, 
acest procent poate fi redus în mod dramatic. O 
astfel de schimbare profundă ar face țările mai 
puțin dependente de importurile de energie prin 
opțiuni de aprovizionare diversificate și ar contribui 
la decuplarea economiilor de fluctuațiile mari ale 

Având în vedere ritmul și amploarea actuală a tranziției energetice, orice măsură care nu este radicală și imediată 
va diminua - și poate chiar elimina - șansele de a rămâne pe calea de 1,5°C sau chiar 2°C. Iar valul de angajamente 
net zero arată că înțelegem gravitatea și complexitatea situației. Ultimii doi ani au scos la iveală slăbiciunile și 
vulnerabilitățile unui sistem care se bazează în mare măsură pe combustibilii din secolul XX. La aceasta se 
adaugă actuala criză din Ucraina, care aduce noi niveluri de îngrijorare și incertitudine, cristalizând costurile 
pentru economiile care rămân profund legate de combustibilii fosili. Multe aspecte ale vieții de zi cu zi resimt 
repercusiunile tulburărilor din sectorul energetic. În absență de alternative, prețurile ridicate ale combustibililor 
fosili provoacă sărăcie energetică și pierderea competitivității industriale, în timp ce cetățenii din întreaga lume 
sunt îngrijorați de facturile la energie și de impactul asupra climei, după cum avertizează raportul recent al 
Grupului interguvernamental de experți privind schimbările climatice.
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prețurilor combustibililor fosili. Această cale ar crea, 
de asemenea, locuri de muncă, ar reduce sărăcia și 
ar promova cauza unei economie globală incluzivă și 
sigură din punct de vedere climatic.

Către obiectivul pentru 2050 

• Calea de 1,5°C a IRENA poziționează 
electrificarea și eficiența ca principale motoare 
ale tranziției energetice, cu ajutorul energiei din 
surse regenerabile, al hidrogenului și al biomasei 
durabile. Această cale, care necesită o schimbare 
masivă a modului în care societățile produc și 
consumă energie, ar duce la o reducere de aproape 
37 de Gt de emisii anuale de CO2 până în 2050.

• În prezent, energia electrică produsă din surse 
regenerabile este cea mai ieftină opțiune în 
majoritatea regiunilor. Prin urmare, în aproape 
toate țările, energia din surse regenerabile reprezintă 
deja opțiunea implicită pentru creșterea capacității 
în sectorul energetic și domină investițiile actuale. 
Tehnologiile solare și eoliene și-au consolidat 
poziția dominantă de-a lungul timpului și, odată cu 
recenta creștere a prețurilor la combustibilii fosili, 
perspectivele economice pentru energia din surse 
regenerabile este, fără îndoială, bună.

• Decarbonarea utilizărilor finale este următoarea 
frontieră, cu multe soluții oferite prin electrificare, 
hidrogen verde și utilizarea directă a energiei din 
surse regenerabile. În ciuda progreselor înregistrate 
la nivel mondial în ceea ce privește includerea 
surselor regenerabile de energie în sectorul 
energetic, sectoarele de utilizare finală au rămas 
în urmă, procesele industriale și încălzirea casnică 
depinzând încă în mare măsură de gazele fosile. În 
sectorul transporturilor, petrolul continuă să domine. 
În aceste sectoare, pătrunderea mai profundă 
a surselor regenerabile de energie, extinderea 
electrificării și îmbunătățirea eficienței energetice 
pot juca un rol crucial în atenuarea preocupărilor 
legate de prețuri și de securitatea aprovizionării.

Priorități pentru 2030

• WETO 2022 stabilește domeniile și acțiunile 
prioritare pentru atingerea obiectivului de 
referință pentru 2030, utilizând soluțiile 
disponibile în prezent care pot fi implementate 
la scară largă. Progresele vor depinde de voința 
politică, de investiții bine orientate și de o combinație 
de tehnologii, însoțite de pachete de politici care 
să le pună în aplicare și să le optimizeze impactul 
economic și social. Prioritățile de vârf vor trebui 
urmărite simultan pentru a pune tranziția energetică 
pe drumul cel bun către obiectivul de 1,5°C. 

• Intensificarea surselor de energie regenerabilă, 
împreună cu o strategie agresivă de eficiență 
energetică, reprezintă calea cea mai realistă 
pentru reducerea la jumătate a emisiilor până în 
2030, așa cum recomandă IPCC.

Scenariul 1,5°C va necesita investiții de 5,7 trilioane 
USD / an până în 2030. Deciziile de investiții au o 
durată de viață lungă, iar riscurile de active blocate 
sunt ridicate, astfel încât deciziile ar trebui să fie 
ghidate de logica pe termen lung. IRENA estimează că 
investițiile anuale de 0,7 trilioane USD în combustibili 
fosili ar trebui redirecționate către tehnologiile de 
tranziție energetică.

Până în 2030, tranziția energetică aliniată la 1,5°C 
promite crearea a aproape 85 de milioane de locuri 
de muncă suplimentare legate de tranziția energetică, 
comparativ cu 2019, și va susține o creștere a 
produsului intern brut (PIB) la nivel mondial. Cele 
26,5 milioane de locuri de muncă suplimentare în 
domeniul energiilor regenerabile și 58,3 milioane de 
locuri de muncă suplimentare în domeniul eficienței 
energetice, al rețelelor electrice și al flexibilității, 
precum și al hidrogenului, compensează cu mult 
pierderile de 12 milioane de locuri de muncă în 
industria combustibililor fosili și în cea nucleară.

Cei mai mari consumatori de energie și emițători de 
dioxid de carbon vor trebui să pună în aplicare cele 
mai ambițioase planuri și investiții până în 2030. 
Acest lucru va necesita depășirea angajamentelor 
de decarbonizare pe termen lung și stabilirea unor 
obiective, planuri și politici operaționale concrete 
pe termen scurt și mediu. Țările G20 și G7 au un rol 
esențial în conducerea efortului global de tranziție 
energetică la nivel internațional. Fondurile și 
cunoștințele trebuie să fie puse la dispoziția națiunilor 
mai puțin bogate pentru a avansa în căutarea unei 
lumi incluzive și mai echitabile. La nivel mondial și în 
majoritatea țărilor, se obțin beneficii socioeconomice 
mai mari în cadrul traiectoriei de 1,5°C decât în cadrul 
scenariului "business-as-usual". Pentru a sprijini 
aceste rezultate pozitive, totuși, vor fi esențiale politici 
și programe progresiste. După cum se analizează 
în prezentul raport, impactul lor principal este 
îmbunătățirea semnificativă a distribuției beneficiilor 
socioeconomice ale tranziției în toate societățile și în 
toate zonele geografice.

AUTOMATIZAREA ENERGIEI

Viitorul
încorporat

Reţele flexibile pentru o infrastructură energetică
dinamică, fiabilă și sustenabilă. 
siemens.ro/automatizare-energie
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Schimbări climatice 2022. Atenuarea 
schimbărilor climatice.  Raportul Grupului 
Interguvernamental pentru Schimbări 
Climatice (IPCC)

Schimbările climatice reprezintă o provocare globală, iminentă la adresa lumii în care trăim, omenirea având 
obligația de a lua cu fermitate măsurile necesare pentru a le combate și pentru a elimina această amenințare 
pentru viitorul nostru, dar mai ales al generațiilor care ne urmează, în tranziția către o societate neutră din 
punct de vedere climatic. Atenuarea schimbărilor climatice face obiectul preocupărilor a o serie de organizații/ 
agenții internaționale, independente și de un înalt profesionalism, cel mai activ fiind Grupul Interguvernamental 
pentru Schimbări Climatice (IPCC), sub îndrumarea Organizației Națiunilor Unite (ONU), care cooperează cu 
alte agenții internaționale coordonate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) sau 
Uniunea Europeană (Agenția Europeană de Mediu sau Serviciul Copernicus privind schimbările climatice).

Ultimul raport semnificativ pe tema provocărilor climatice, este cel de-al șaselea Raport de Evaluare, intitulat 
”Schimbări climatice 2022. Atenuarea schimbărilor climatice” (AR6), lansat în martie 2022 de către Grupul 
de Lucru III (WG III) din cadrul Grupului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC), organism al  
Națiunilor Unite pentru evaluarea științifică a schimbărilor climatice. Raportul Grupului de Lucru III este cel mai 
puternic avertisment de până acum cu privire la schimbările climatice, oferind o evaluare globală actualizată 
a progresului și angajamentelor de atenuare a schimbărilor climatice și examinează sursele emisiilor globale. 
Acesta explică evoluțiile în eforturile de reducere și atenuare a emisiilor, evaluând impactul angajamentelor 
naționale privind clima în raport cu obiectivele de emisii pe termen lung. Documentul este monumental, cu 
aproape 3.000 de pagini, bogat ilustrat cu grafice și imagini, cu numeroase anexe explicative, beneficiind de o 
bibliografie extrem de stufoasă, incluzând pe lângă documentul propriu zis, un sumar pentru policy-makers și 
un sumar tehnic.

Fig. 1 – Etapele proceselor de tranziție socio-tehnică
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf?fbclid=IwAR1w8yCDSOG3Cxi8 
XnrddaZv6J4ZL9VMdW7NKYiSRPBGfeiiHg7Dun7MlDg 

În cadrul raportului, Capitolul 6 este dedicat energiei.

Raportul AR6 evaluează, în mod profesionist, 
echidistant și fără abordări ideologice, stadiul 
actual al cunoștințelor privind aspectele științifice, 
tehnologice, de mediu, economice și sociale ale 
atenuării schimbărilor climatice. Documentul se 
bazează pe rapoartele IPCC anterioare, inclusiv pe cel 
de-al cincilea raport de evaluare al IPCC (AR5), 2014 și 
evaluează literatura de specialitate recentă, evoluțiile 
metodologice și schimbările în abordările privind 
atenuarea schimbărilor climatice de la publicarea 
raportului IPCC AR5 din 2014. 

Raportul are următoarea structură:

• Capitolul 1: Introducere și cadru;

• Capitolele 2 – 5: Tendințele, factori și căile emisiilor;

• Capitolele 6 – 12: Energie, agricultură, păduri și alte 
utilizări ale terenului, sisteme urbane și alte așezări, 
clădiri,  transport și industrie, precum și perspectiva 
inter-sectorială;

• Capitolele 13 – 16: Motoare instituționale naționale, 
subnaționale și internaționale, financiare și 
tehnologice;

• Capitolul 17: Accelerarea tranziției în contextul 
dezvoltării durabile.

Raportul AR6 atenționează asupra faptului ca fără 
reduceri imediate și profunde ale emisiilor în toate 
sectoarele, limitarea încălzirii globale la 1,5°C este 
imposibil de atins.

Privind sectorul energiei, raportul constată că într-un 
scenariu de mare încredere  ”Sunt disponibile mai 
multe opțiuni de asigurare a energiei pentru a reduce 
emisiile în următorul deceniu. Energia nucleară și 
hidroenergetica sunt tehnologii deja consacrate. 
Tehnologiile fotovoltaice și eoliene sunt acum în 
multe locații mai ieftine decât energia electrică 
generată pe bază de combustibili fosili. Bioenergia 
reprezintă aproximativ o zecime din energia primară 
globală. Captarea carbonului este utilizată pe scară 
largă în industria petrolului și gazelor, cu aplicații si în 
producția de electricitate, precum și biocombustibilii. 
Nu va fi posibilă desfășurarea pe scară largă a tuturor 
acestor opțiuni, precum și a altora fără eforturi de 
a aborda factorii geofizici, ecologici, economici, 
tehnologici, socio-culturali și instituționali care pot 
facilita sau împiedica implementarea acestora”.

Tranziția către o economie cu emisii reduse de 
dioxid de carbon depinde de o gamă largă de factori 
determinanți și constrângeri strâns legate între 
ele, inclusiv de politici și tehnologii în cazul cărora 
progresele notabile din ultimul deceniu au deschis 
noi oportunități la scară largă pentru o decarbonizare 
profundă, precum și pentru căi alternative de 
dezvoltare care ar putea duce la îndeplinirea mai 
multor obiective sociale și de dezvoltare.

Accelerarea măsurilor de atenuare pentru a preveni 
interferențele antropice periculoase în cadrul 
sistemului climatic va necesita integrarea unor cadre 
și instrumente de evaluare extinse care să combine 
perspective multiple, aplicate într-un context de 
guvernanță pe mai multe niveluri.

Viteza, direcția și profunzimea oricărei tranziții vor 
fi determinate de alegerile din domeniul mediului, 
tehnologic, economic, socio-cultural și instituțional.

Realizarea tranziției globale către o lume cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările 
climatice și durabilă necesită o planificare și decizii 
intenționate și din ce în ce mai coordonate la mai 
multe niveluri de guvernanță, inclusiv la nivel local, 
subnațional, național și global. Accelerarea atenuării 
la nivel mondial ar implica consolidarea politicilor 
adoptate până în prezent, extinderea efortului la 
nivelul opțiunilor, sectoarelor și țărilor și extinderea 
răspunsurilor pentru a include actori mai diverși 
și procese societale la mai multe niveluri, inclusiv 
la nivel internațional. O guvernanță eficientă a 
schimbărilor climatice presupune o acțiune fermă 
în mai multe jurisdicții și la mai multe niveluri 
decizionale, inclusiv evaluarea și învățarea periodică. 
Alegerile care provoacă schimbările climatice, 
precum și procesele de luare și de punere în aplicare 
a deciziilor relevante implică o serie de actori care nu 
sunt state naționale, cum ar fi orașele, întreprinderile 
și organizațiile societății civile. La nivel global, 
național și subnațional, acțiunile privind schimbările 
climatice sunt întrepătrunse și integrate în contextul 
unor obiective sociale, economice și politice mult 
mai ample. Prin urmare, guvernanța necesară pentru 
a aborda schimbările climatice trebuie să navigheze 
în dinamica puterii, politică, economică și socială la 
toate nivelurile de luare a deciziilor. Existența unor 
instituții eficiente de guvernare în domeniul climei 
și deschiderea față de experimentarea unei varietăți 
de acorduri instituționale, politici și programe pot 
juca un rol esențial în implicarea părților interesate și 
în crearea unui impuls pentru o acțiune eficientă în 
domeniul climei.
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FEL AWARDS GALA
Cea mai mare conferință de leadership  
din România pentru tinerii din energie
FEL - aripa tânără a CNR-CME 

Într-o lume rapidă, mereu în mișcare, timpul 
a devenit cea mai de preț resursă. În aceeași 
măsură, pentru a avea o țară mai bună, un 
oraș mai bun, FEL România se implică în 
comunitate, iar voluntariatul este prima 
etapă.

Future Energy Leaders România este 
programul de tineret al Comitetul Național 
Român al Consiliului Mondial al Energiei 
(CNR-CME).

FEL România este o comunitate de tineri 
profesioniști ce dezbat idei și dezvoltă 
proiecte. Printre obiectivele programului se 
numără profesionalizarea tinerilor din energie 
și dezvoltarea competențelor necesare celei 
de-a 4-a revoluții industriale, creșterea 
gradului de angajabilitate și prezența mai 
mare a tinerilor în poziții de decizie. Foto: O parte a participanților evenimentului FEL AWARDS GALA

FEL România are 10 ani, merge la școală și crește

FEL Awards Gala, „Cea mai mare conferință de 
leadership din România pentru tinerii din energie”, 
dedicată specialiștilor din sectorul energetic a avut loc 
în ziua de 30 martie 2022 și s-a bucurat de prezența 
fizică a peste 100 de participanți.

Foto: Gabriela Sava – Membru FEL România din anul 
2013: „Tinerii au nevoie de liderii actuali, iar liderii 
actuali au nevoie de tineri.”

FEL România își propune, de asemenea, să fie o 
platformă de comunicare și cooperare între generații 
și să accelereze tranziția către o economie bazată pe 
energie curată, reducând impactul negativ pe care 
energia îl are asupra mediului.

La această primă ediție a fost celebrat acest 
eveniment special, de aniversare a 10 ani de FEL 
România, în cadrul căruia am premiat – împreună cu 
invitații și partenerii Future Energy Leaders România 
– specialiști merituoși pentru activitatea lor de zi cu 
zi, pentru profesionalism, dedicare, leadership și 
performanțe.

Foto: Georgian Albu – Președinte FEL România: „Avem 
o echipă la FEL România foarte puternică și foarte 
unită.”
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Seara a fost deschisă print-un scurt video de 
prezentare a activității de 10 ani a FEL România, 
video realizat cu ajutorul a foști și actuali membri care 
au avut contribuții deosebite și un rol important în 
dezvoltarea Future Energy Leaders România. (Mihai 
Toader Pasti -Președinte FEL România 2019-2021, 
Gabriela Sava – Membru FEL România din anul 2013, 
Mihai Macarie – Alumn FEL România, Patricia Vasile 
– membru FEL România din anul 2019, Silviu Tiron – 
director comunitate FEL, Mihai Armășel – membru 
FEL România din anul 2021).

 „Am găsit în FEL tineri echilibrați emoțional, tineri 
foarte clar așezați pe drumul lor.” - Mihai Macarie – 
Alumn FEL România

„Dacă nu vreți să vă pară rău mâine, acționați astăzi! 
Lăsați tinerii să vorbească, să gândească și, nu în 
ultimul rând, lăsați-i pe tineri să decidă!” - Mihai 
Toader Pasti -Președinte FEL România 2019-2021

Primul speaker care a luat cuvântul a fost nimeni altul 
decât domnul Ștefan Gheorghe – Director General 
Executiv CNR-CME

”FEL România reprezintă pentru CNR-CME o parte 
dinamică, o parte a asociației noastre cu care ne 
mândrim, pe care o sprijinim și care cred că ar putea 
fi caracterizată venind spre acest eveniment printr-
un decalog la 10 ani, un decalog al caracteristicilor și 
elementelor de particularitate pe care Future Energy 
Leaders România le are. ” a declarant Ștefan Gheorge.

Foto: Ștefan Gheorghe – Director General Executiv 
CNR-CME: „Ne pare bine că acest eveniment a reușit 
să se poată desfășura prin prisma tuturor greutăților și 
situațiilor, barierelor care au condus la întârzierea lui.”

1. FEL reprezintă aripa tânără 
a CNR-CME și aripa cea mai 
dinamică.

2. Are deja 10 ani, merge la școală 
în continuare și crește, an de an 
se vede acest lucru și se înscrie 
într-o dinamică foarte bună.

3. Are programe proprii care, 
în ultimul an, 2021, au fost 
aliniate, au fost puse alături de 
programele CNR-CME.

4. Membrii Future Energy 
Leaders România sunt implicați 
în multe proiecte, în proiecte 
proprii, dar mai ales în ultima 
parte au reușit să fie implicați 
alături de seniorii de la CNR-
CME.

5. Conducătorii și membrii FEL 
România au sprijinul și suportul 
CNR-CME, suport pe care și-l 
câștigă pas cu pas, reușind să 
crească și să îndeplinească 
proiectele pe care le-au gândit și 
doresc să le realizeze.

6. Au în componență tineri foarte 
valoroși și dinamici, iar acest 
trend care începe cu recrutarea 
și continuă cu pregătirea și 
implicarea în proiecte, creează o 
stabilitate și o strategie bună în 
cadrul organizației.

7. FEL are un viitor frumos, Future 
Energy Leaders, atât pentru 
asociație cât și pentru membrii 
acestei asociații.

8. A avut de la început un mentor 
bun și și-l menține în continuare 
prin persoana doamnei Ella 
Ratcu.

9. Future Energy Leaders 
România a ajuns să aibă membri 
care au devenit alumni, fapt ce 
arată un proces de dinamism și 
trecerea într-o nouă etapă de 
dezvoltare a asociației.

10. FEL are deja evenimente 
proprii, marca FEL România: 
Women in Energy și Gala FEL.

Future Energy Leaders România - Decalogul

Invitați speciali în cadrul FEL AWARS GALA 

În cadrul celei mai mari conferințe de leadership din 
România pentru tinerii din energie au fost recunoscute 
meritele tinerilor, ale echipelor formate din aceștia și 
ale organizațiilor care îi susțin și care îi conduc către 
dobândirea unor rezultate profesionale excepționale. 
Pe scena evenimentului au fost expuse de către 
invitații speciali, reprezentanți de la nivel instituțional și 
decidenți din industria energetică, așteptările acestora 
de la tânăra generație, au fost dezbătute subiecte de 
interes cu și despre tinerii din energie, au fost premiați 
9 tineri și echipe de tineri care au înregistrat rezultate 
profesionale excepționale în anul 2021 și, nu în ultimul 
rând, au fost recunoscute meritele oamenilor care au 
contribuit la istoria de 10 ani a Future Energy Leaders 
în România. 

 
Foto: Anca Dragu – Președintele comisiei pentru drepturile 
omului, egalitate de șansă, culte și minorități, Senatul 
României: „Sprijin tinerii pentru că și eu când am fost tânară 
am primit sprijin, am avut o șansă la o carieră mai bună, la a 
învăța, a învăța din experiențele celor din jurul meu.”

Pentru început scena a aparținut invitaților speciali:
• Ștefan GHEORGHE – Director General Executiv, CNR-CME
• Dan DRĂGAN – Consilier al Ministrului, Ministerul Energiei
• Anca DRAGU – Președinte, Comisia pentru Drepturile Omului, Egalitate de Șanse, Culte și Minorități, Senatul României,  
  Parlamentul României
• Istvan Lorant ANTAL – Președinte, Comisia pentru Energie, Senatul României, Parlamentul României
• Sandor BENDE – Președinte, Comisia pentru Industrii și servicii, Camera Deputaților, Parlamentul României
• Silvia VLĂSCEANU – Director Executiv, HENRO (Asociația Producătorilor de Energie Electrică)
• Niculae HAVRILEȚ, Vicepreședinte Relația cu Mediul Guvernamental și Instituțional – Centrul Român al Energiei (CRE)
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7 tineri de top din industria energetică

Foto: Moderatorul Adrian Vintilă alături de cei 7 tineri 
de top din energie discutând despre provocările 
managerilor tineri

FEL Awards Gala 2021 a fost o sursă de motivație și 
inspirație pentru tineri, fiind dezbătute modalități de a 
crea abilități și competențe, precum și ce oportunități 
sunt pentru cei aflați la început de drum, alături de 7 
tineri de top din industria energetică:

• Cosmin GHIȚĂ – Director Direcție Digitalizare și 
Inovare, Distribuție Oltenia;

• Mihai MARCOLȚ – Șef serviciu Cercetare Inovare, 
CNTEE Transelectrica;

• Vlăduț IORDAN – Inginer CN, SSMSU, SN 
Nuclerelectrica;

• Rareș HURGHIȘ – Strategy Expert, ENGIE România;

• Ancuța Maria CÎRSTEA – Manager Fonduri Europne, 
E.ON România;

• Cristian IONESCU – Head of Advisory, Ciga Energy;

• Cătălin LĂZĂROIU – Power Aquisition Expert, MET 
România Energy.

Cvartetul Passione a delectat audiența 

Fiind un eveniment de top, organizatorii au avut 
inspirația de a delecta audiența cu un moment artistic 
al Cvartetului Passione.

Activitatea Cvartetului Passione se bazează în mare 
parte pe abordarea repertoriului marilor compozitori 
și, mai ales, pe abordarea creației de gen a 
compozitorilor români.

Foto: Cvartet Passione ”Împreună prin muzică"

Foto: Cei 9 câștigători premiați la FEL AWARDS GALA

Momente pline de emoție prezente la FEL AWARDS 
GALA, întrucât pe scena au urcat unii dintre cei mai 
buni tineri din sectorul energetic.

Toate candidaturile au fost extrem de bune așa încât 
sarcina juriului nu a fost deloc ușoară.

Ștefan GHEORGHE - Director General Executiv al 
CNR-CME, Niculae HAVRILEȚ - Vicepreședinte 
al Centrului Român al Energiei, Zoltan NAGY – 
BEGE - Vicepreședinte al Autorității Naționale de 
Reglementare în Energie (ANRE), Horia NECULA 
- Prorector Universitatea Politehnica din București 
(UPB), Daniela DĂRĂBAN - Președinte Asociația 
Companiilor de Utilități din Energie, Dumitru 
CHISĂLIȚĂ - Președinte Asociația Energia Inteligentă 
(AEI), Lucian TOMA - Prodecan al Facultății de 
Energetică a UPB.

Cele 10 categorii de premiere: Leadership - 
Managerul anului în domeniul energiei Tânărul 
profesionist al anului – Tânărul specialist din 
energie Inovație - Contribuții remarcabile în cadrul 
unui proiect inovativ Digitalizare – Proiectul digital 
al anului Eficiență energetică – Inițiativa cu impact 
major în domeniul eficienței energetice Finanțare 
sustenabilă – Finanțarea/ investiția cu impact major 
pentru sectorul energetic Antreprenoriat în energie 
– Start-up în domeniul energetic CSR - Premiul 
pentru cel mai bun proiect de responsabilitate socială 
Customer experience program – Instrument de 
îmbunătățire a relației dintre furnizorul de servicii și 
consumator Programe de dezvoltare – Formarea 
tinerilor energeticieni

De la eveniment nu puteau lipsi foștii 
membri ai FEL România, care au făcut 
posibilă existența organizației până 
în prezent, alături de doamna Elena 
RATCU, Membru Co-fondator FEL 
România și Consilier al CNR-CME.

 ”Chiar de la început de drum al FEL România,  
am  pornit cu multă încredere și determinare. 
Eu cred în tineri și am convingerea că tinerii 
sunt cei care vor dezvolta noile tehnologii 
adaptate cerințelor viitorului. Ei pot schimba 
mentalități, pot răspunde provocărilor 
potențialului inovativ indus de progresul 
tehnologic tot mai accelerat și pot oferi 
răspunsuri multora dintre întrebările privind 
viitorul energeticii.” - Elena Ratcu

“Oscarurile” energeticii românești  

Din totalul celor 28 de nominalizări transmise de companii și organizații, prestigiosul juriu a decis cei 9 câștigători 

Alumni Talks 
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FEL România, fiind parte a rețelei internaționale 
Future Energy Leaders, se mândrește că are constant 
membri selectați în top 100 tineri din energie din lume, 
iar de accea un invitat special al serii a fost George 
Constantin – Membru FEL 100 -World Energy Council.

Foto: George Constantin: ”La 10 ani de Future Energy Leaders 
România avem direcție, avem ritm și avem concentrare.”

Foto: Luminița Durău :”Am observat că atunci când îți dorești 
sa faci ceva e suficient măcar ca o persoană să creadă în tine. 
Pentru mine FEL a însemnat un deschizător de drumuri.”

Distincțiile de ALUMNUS/ ALUMNA FEL România

Foto: Patricia Vasile primind titlul de Alumna FEL România
Foto: Claudiu Butacu
Foto: Mihai Toader-Pasti

Organizatorii evenimentului FEL AWARDS GALA au 
avut onoarea și bucuria de a acorda distincțiile de 
Alumnus/ Alumna FEL România unor colegi care au 
marcat istoria programului nostru în acești 10 ani de 
zile.

Oamenii anunțați pentru acordarea titlului de 
Alumnus/Alumna sunt foarte speciali pentru FEL 
România deoarece fără ei, programul nu ar fi putut 
atinge nivelul de activitate, numărul de membri sau 
vizibilitatea pe care le are astăzi la aniversarea a 10 
ani de activitate:

Mihai Toader-Pasti Membru FEL România din anul 2014

Claudiu Butacu Membru FEL România din anul 2014

Andrei Covatariu Membru FEL România din anul 2014

George Constantin Membru FEL România din anul 2013

Florian Mihalce Membru FEL România din anul 2013

Gabriela Sava Membru FEL România din anul 2013

Patricia Vasile Membru FEL România din anul 2019

Roxana Pigulea Membru FEL România din anul 2015

Meet the FELs  

Echipa de organizare FEL AWARDS GALA

”Timpul a trecut rapid si iată-ne ajunși la finalul unei 
seri fascinante. Pentru cele câteva ore petrecute 
împreună o întreagă echipă de oameni a muncit 
sute de ore, în plină pandemie, cu restricții, cu 
valuri si cu provocări. Vreau să le mulțumesc de 
față cu dumneavoastră pentru tot efortul depus 
și să aplaudăm împreună echipa de organizare a 
FEL Awards Gala. Rezultatul muncii noastre nu ar 
fi fost posibil fără încrederea acordată de partenerii 
noștri: EON România, MET România, Ciga Energy, 
Distribuție Oltenia, Transelectrica, Nuclearelectrica, 
Engie, Samer, Financial Intelligence, InvesTenergy, 
The Diplomat, Energynomics, Boof Media. Noi vă 
promitem că vom păstra tradiția si vom organiza a 
3-a ediție a conferinței Women in Energy și o nouă
ediție FEL Awards Gala.” a declarat Adrian Vintilă în
încheierea evenimentului.

FEL AWARDS GALA pe Social Media

Evenimentul organizat de Future Energy Leaders 
România a fost transmis LIVE pe www.felRomânia.
org, pe paginile de Facebook, Linkedin, Future Energy 
Leaders România și pe canalul de Youtube Future 
Energy Leaders România. 

În ziua de 6 aprilie 2022, Electrica Furnizare SA a 
găzduit, în nou amenajata sală Zane, conferinţa 
Modelul de Piaţă în Domeniul Energiei Electrice: 
Funcţionalitate şi Posibile Amendamente. La 
lucrările Conferinţei au participat reprezentanţi ai 
autorităţilor (Ministerul Energiei, ANRE), operatori 
din sistemul energetic (CEZ, ENEL, ELECTRICA, 
TRANSELECTRICA), asociaţii profesionale (CNR-
CME, IRE, AFEER, HENRO). De asemenea, au 
participat membri ai mediului universitar precum şi un 
mare număr de specialişti prin intemediul transmisiei 
live pe canalele Youtube şi Facebook.

Conferinţa a avut ca obiectiv o întâlnire între 
specialiştii care şi-au propus să facă o analiză a 
pieţelor de energie în contextul actual în domeniu, 
să definească direcţii şi măsuri pe termen scurt, 
mediu şi lung pentru rezolvarea problemelor privind 
funcţionalitatea pieţelor de energie şi limitarea riscului 
pentru operatorii din sistem. 

Creşterea amplă a preţurilor la energie şi posibilele 
limitări ale accesului la gazul natural datorită 
conflictului din Ucraina au determinat ca factorii la 
nivelul UE să aducă în discuţie concepte precum 
„plafonare, limitare fixare preţ, ajutorare utilizatori” 
care pot conduce la distorsiuni pe piaţa de energie. 

Modul în care au fost abordate aceste aspecte, 
măsurile care vor fi adoptate pentru depăşirea

situaţiei actuale prin ajutorul acordat populaţiei şi 
utilizatorilor publici, acceptarea temporară la nivelul 
UE, a abaterilor de la obiectivele de decarbonare, 
au impus ca la nivelul Ministerului Energiei să se 
elaboreze soluţii care să asigure creşterea producţiei 
de energie electrică prin  readucerea în sistemul 
energetic românesc a unor grupuri care folosesc 
cărbune, punerea în funcţiune a unor noi grupuri 
termoelectrice  şi hidroelectrice. Obiectivul privind 
reducerea până la zero până în anul 2020 a producţie 
pe bază de cărbune va fi reanalizată, iar grupurile 

actuale vor trebui să rămână în funcţiune şi apoi în 
conservare. 

Deşi gazul natural din exploatările din Marea Neagră 
va contribui la asigurarea de energie a ţării, aportul său 
va fi vizibil doar din anul 2027 când primele cantităţi 
de gaz metan vor intra în conductele din România. 
Pe termen scurt trebuie, deci, să ne reorientăm spre 
cărbune, având în vedere faptul că dispunem de 
suficient cărbune.

Desigur că obiectivul pe termen lung privind 
decarbonarea sectorului energetic nu va fi abandonat 
iar Ministerul Energiei va susţine dezvoltarea unor 
proiecte ample de surse regenerabile de energie, 
precum şi a unor proiecte utilizând hidrogen. 

PNNR poate asigura fondurile necesare pentru 
dezvoltare a surselor de energie, dar şi pentru 
reducerea pierderilor pe tot lanţul energetic. Poate fi 
reanalizată si reorganizarea producătorilor de energie 
electrică cu efecte benefice asupra preţurilor. Este 
necesară o politică coerentă, cu acţiuni predictibile 
pentru a asigura atragerea investitorilor.

Măsurile actuale pentru a reduce povara facturii 
energetice la utilizatori prin plafonarea preţurilor au 
condus la perturbaţii ale fluxurilor financiare, resimţite 
puternic la nivelul Operatorului de Distribuţie care 
deşi are dificultăţi în recuperarea banilor, face eforturi 
deosebite pentru ca proiectele de dezvoltare aflate 
în derulare să nu fie blocate. Sunt necesare studii 
clare pentru a elabora cele mai bune soluţii în scopul 
depăşirii perioadei actuale de tranziţie dar trebuie 
elaborată legislaţia care să asigure continuarea şi 
accelerarea proiectelor strategice.

Multe dintre problemele cu care se confruntă 
Operatorii de Distribuţie ar putea fi rezolvate printr-o 
conlucrare mai bună a operatorilor din sistem şi 
abordarea în comun a dificultăţilor care au apărut în 
etapa actuală.

Operatorii de distribuţie au depus eforturi pentru 
încadrarea CPT în limitele admise de ANRE şi îşi 
propun noi proiecte de reducere a pierderilor în 
reţele prin înlocuirea transformatoarelor vechi şi noi 
configurări ale reţelei, dar aceste proiecte necesită 
finanţare care este este din ce în ce mai dificil de 
obținut de la bănci care impun ca operatorii să fie 
bancabili pentru dezvoltare. Poate fi deosebit de util 
studiul pe  care ANRE îl are în atenţie pentru evaluarea 
componentei tehnice a CPT.

Operatorii de distribuţie a energiei electrice au ample 

Conferinţa Modelul de Piaţă în domeniul 
Energiei Electrice: Funcţionalitate şi Posibile 
Amendamente
Sinteză
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planuri pentru integrarea surselor regenerabile 
de energie şi conectarea în reţeaua electrică a 
utilizatorilor activi (proconsumatori), cu luarea în 
considerare a măsurilor pentru limitarea riscurilor. În 
prezent există solicitări foarte mari de dezvoltare a 
unor surse regenerabile care urmează a fi conectate 
în reţeaua de distribuţie, dar trebuie să fie elaborate 
mecanisme clare de compensare şi măsuri bine 
gândite având în vedere că o reducere mare a energiei 
distribuite conduce la creşterea tarifelor de distribuţie 
şi vulnerabilizarea operatorilor. 

Un rol important în funcţionarea sistemului energetic 
îl are reglementatorul care trebuie să asigure 
condiţiile pentru acoperirea necesarului de energie al 
utilizatorilor, dar şi o dezvoltare sustenabilă a sistemului 
de energie. Modelul actual de piaţă din România, cu un 
unic operator, aliniat în mare măsură la UE, este rigid, a 
condus la lipsa investiţiilor, descurajarea investitorilor 
dar, cu toate acestea, a permis până recent ca România 
să fie un exportator net. Problemele au apărut odată 
cu acelerarea procesului de decarbonare impus de 
UE. Au ieşit astfel în evidenţă lipsa capacităţilor de 
generare, a capacităţilor de stocare a energiei, lipsa 
inteconectărilor cu sistemelor vecine. 

Desigur că accelerarea proceselor de decarbonare 
a condus la apariţia unor probleme şi în alte ţări dar 
acestea au sisteme energetice mai flexibile şi au fost 
mai bine pregătite.

Pentru rezolvarea problemelor actuale, ANRE 
trebuie să adopte măsuri aproape „chirurgicale” 
pentru a asigura soluţii pentru împărţirea resurselor 
între acoperirea cheltuielilor cu reducerea facturii 
de energie electrică a utilizatorilor şi acoperirea 
cheltuielilor producătorilor de energie. Aceste măsuri, 
de fapt, nu conduc la creşterea preţurilor, acestea 
fiind reglementate, ci este practic eliminată noțiunea 
de piață de energie, nu mai apare concurenţă. Este un 
compromis dificil pentru a găsi cel mai bun mod de 
alocare a resurselor. Regulile adoptate au creat unele 
nemulţumiri şi determină discriminări între operatori. 
Situaţia actuală nu poate fi de durată pentru a nu 
epuiza resursele existente.

Se poate aprecia, deci, că nu modelul de piaţă este 
principalul vinovat, ci lipsa investiţiilor în surse de 
generare din ultimul deceniu şi lipsa unor reglementări 
pentru atragerea investitorilor. Rezolvarea problemelor 
actuale nu impune în mod necesar un nou model 
de piaţă, ci accelerarea investiţiilor, atragerea 
investitorilor şi asigurarea unei piețe funcționale de 
energie electrică. Preţurile nu sunt determinate de 
plafonări, ci de investiții și concurența, care rămâne  
singura ce poate oferi un semnal corect de preţ.

În cadrul sesiunii de discuţii, în panelul conferinţei 
au participat reprezentanţi ai Operatorului de 
transport (Transelectrica), operatorilor de distribuţie 
(ENEL, CEZ), operatorilor de producere din surse 
regenerabile (RWEA) şi ai organizaţiilor profesionale 
de profil (HENRO).

Discuţiile în cadrul panelului au pus în evidenţă faptul 
că decarbonarea sectorului energetic şi promovarea 
surselor regenerabile de energie sunt în continuare 
obiectivele principale ale dezvoltării sistemelor de 
energie.  Atingerea acestor obiective necesită însă 
investiţii pentru oricare dintre tehnologiile care pot 
conduce la reducerea amprentei de carbon. În lipsa 
investiţiilor în   surse de producere a energiei electrice 
va trebui să importăm energie, desigur la preţuri aliniate 
la valori mari. Învestiţiile în sursele regenerabile de 
energie sunt esenţiale pentru acoperirea necesarului 
de energie al ţării, dar veniturile realizate în prezent 
de aceşti operatori asigură viabilitatea la limită în 
sfera operațională, dar nu pot acoperi investiţiile 
realizate. Supracompensarea despre care se discută 
este, de fapt, falsă având în vedere că încă nu au fost 
compesate pierderile din anii precedenţi pe care le-au 
suportat producătorii din surse regenerabile.

Propunerea de ofertă pentru a acoperi, pe baza 
unui contract pe termen lung, CPT-ul din reţeaua 
electrică, este o contribuţie a producătorului din 
surse regenerabile pentru a reduce presiunile asupra 
preţurilor la utilizatori.

Se consideră că PNNR va asigura fondurile necesare 
promovării surselor nepoluante şi este în atenţie 
realizarea unor investiţii pentru surse eoliene de 1000 
MW. Investitorii sunt din ce în ce mai interesaţi, au 
resuscitat vechile proiecte şi au dorinţa de a depune 
noi proiecte, dar solicită predictibilitate şi stabilitate 
legislativă, precum şi întărirea reţelei pentru a asigura 
conectarea în sistemul public.

Reglementările actuale iau în considerare în special 
degrevarea utilizatorului, dar acest lucru nu trebuie 

să conducă la afectarea sectorului de producere de 
energie. Sunt necesare reguli clare pentru alocarea 
fondurilor astfel ca subvenţionarea RES să nu 
conducă la blocarea investiţiilor în sistemul energetic. 
Desigur că subvenţionarea producătorilor din surse 
regenerabile este necesară deoarece niciun investitor 
nu investeşte fără să aibă un profit, dar trebuie avute 
în vedere şi alte soluţii de acoperire a necesarului de 
energie. 

Respectarea deciziilor UE privind decarbonarea 
a condus la renunţarea de grupuri din centralele 
electrice pe bază de cărbune, dar acum, când este 
necesară revenirea la aceste surse, se constată că 
din cauza lipsei investiţiilor în reabilitarea acestora 
şi în lipsa cărbunelui, a cărui extracţie a fost limitată, 
nu mai este posibilă producerea de energie la nivelul 
necesar. Funcţionarea sigură a sistemului energetic 
necesită ca mai întâi să fie puse în funcţiune noi 
capaciţăţi de producţie şi apoi să fie oprite cele 
neconforme. De asemenea, trebuie avută în vedere 
acoperirea graficului de sarcină şi în special a zonei 
de bază a acestuia, ceea ce impune prezenţa surselor 
clasice.

Operatorii de distribuţie sunt confruntaţi cu apariţia 
largă a mobilităţii electrice şi necesitatea alimentării 
unor vehicule electrice din ce în ce mai puternice. 
Apare necesară o mai bună coordonare a utilizatorilor 
de astfel de vehicule cu operatorii de distribuţie care 
sunt obligaţi să alimenteze staţii de încărcare de puteri 
relativ mari (peste 350 kW) ce nu au fost prevăzute în 
planurile lor de dezvoltare. 

Deşi sursele regenerabile de energie au cunoscut o 
amplă proliferare şi sunt intenţii pentru creşterea în 
continuare a numărului şi puterii acestora, s-a acordat 
o atenţie redusă realizării de sisteme de stocare a
energiei electrice pentru limitarea impactului asupra
sistemului energetic. În acest sens, soluţiile utilizând
hidrogen trebuie să fie susţinute pentru a valorifica
productia în exces a surselor regenerabile. Desigur că
investiţiile trebuie să fie analizate în detaliu şi corelate
astfel încât să nu afecteze stabilitatea sistemului
energetic şi funcţionarea acestuia in condiţii 
economice.

Având în vedere că economia de energie poate 
fi considerată cea mai ieftină şi cea mai curată 
sursă de energie, operatorii de distribuţie acordă o 
atenţie deosebită reducerii CPT şi creşterii eficienţei 
energetice în toate segmentele lanţului energetic, 
de la producere la utilizare. Programele de reducere 
a CPT sunt în atenţia operatorilor de distribuţie, dar 
necesită investiţii şi o conectare raţională a surselor 
de energie şi a utilizatorilor în sistemul energetic. 
Concentrarea actuală a surselor de energie a condus, 

practic, la o creştere importantă a CPT la nivelul ţării 
(practic de trei ori) care va ajunge în următorii ani 
la circa 3 TWh. Aducerea tensiunii de 20 kV cât mai 
aproape de utilizare este una dintre soluţiile luate în 
vedere de către OD pentru reducerea CPT.

Creşterea preţurilor la energia electrică datorată 
creşterii preţurilor la gazul metan, dar şi a preţurilor 
la CO2, a determinat noi provocări pentru operatori. 
Cumpărarea în comun a gazului metan la nivelul 
Europei a condus la dorinţa de a limita preţurile la 
energia electrică. Astfel, prin plafonare, a dispărut 
orice interes pentru schimbarea furnizorului, conduce 
la limitarea accesului la sursele de finanţare, sunt 
ajutaţi utilizatorii pe seama furnizorilor, ceea ce duce la 
lipsa resurselor financiare la furnizori cu posibilitatea 
colapsului acestora.

Sistemul energetic din România care are în prezent 
două probleme importante: lipsa capacităţilor de 
producţie şi lipsa înterconectărilor, va suferi un 
amplu proces de descentralizare în care operatorii 
de distribuţie vor trebui să-şi dezvolte funcțiunea 
de operator de sistem și activitățile de planificare şi 
modelare a rețelei de distribuție energie electrică, vor 
avea un rol din ce în ce mai important în funcţionarea 
pieţei de energie electrică prin apariţia unor pieţe 
de reglaj de tensiune şi de management a puterii 
reactive, vor trebui să preia o parte din sarcinile 
operatorului de transport şi sistem, vor trebui să-şi 
dezvolte instrumente prin rezolvarea în comun cu 
acesta a congestiilor de reţea.

Dezvoltarea sistemului necesită prezenţa unor 
investitori care însă nu vor fi prezenţi în România în 
lipsa unor garanţii privind riscul de ţară, în lipsa unei 
puternice infuzii de încredere. Conectarea la reţeaua 
europeană a sistemelor energetice ale Ucrainei şi 
Republicii Moldova va conduce la noi provocări pentru 
operatorii din România. 

Asigurarea calităţii serviciului de alimentare cu 
energie a utilizatorilor este, în prezent, obiectivul 
principal al operatorilor de transport şi de distribuţie. 
Graficul de sarcină trebuie acoperit în orice moment, 
ceea ce necesită flexibilitate a surselor de energie, 
iar conectarea RES cu producţia lor variabilă să fie 
corelată cu dezvoltarea instalaţiilor de stocare. De 
asemenea, este necesară existenţa unor surse clasice 
pentru a menţine inerţia sistemului şi a menţine 
siguranţa acestuia. 

Au fost subliniate cele trei soluții de dezvoltare a 
proiectelor de Stocare de energie:

• Stocarea energiei ca o stocare independentă;

• Stocare „în spatele contorului” – ca o afacere
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internă a unui producator de energie din surse 
regenerabile (volatile);

• Stocarea la client.

Un rol important îl poate avea modificarea 
comportamentului energetic al utilizatorilor pentru a 
evita diferenţele mari ale încărcărilor între zi şi noapte, 
între zilele de lucru şi zilele libere. Este necesar a 
dezvolta programe, eventual bazate pe semnale de 
preţ din piaţă, pentru modificarea neuniformităţii 
graficului de sarcină. Având în vedere că piaţa  de 
echilibrare nu mai este obligatorie au apărut dificultăţi 
în acoperirea vârfurilor de sarcină.

Piaţa a devenit mai apropiată de timpul real ca opţiune 
pentru integrarea surselor regenerabile variabile 
ceea ce este avantajos pentru acoperirea graficului 
de sarcină. Piaţa trebuie să fie cât mai apropiată de 
timpul real conducând astfel la dezechibre mai mici şi 
preţuri mai mici pe piaţa de echilibrare.

Reglementările au un rol important în funcţionarea 
pieţei de energie fiind necesar ca la elaborarea lor să 
participe şi specialişti care să elimine inadvertenţele 
care apar. Deşi sunt aplicate prevederi ale Uniunii 
Europene, specialiştii energeticieni trebuie să 
analizeze oportunitatea aplicării lor directe în 
România. Este necesară elaborarea unei noi legi 
a Energiei care să fie clară,  aplicabilă în sectorul 
energiei din România, care să prevadă necesitatea 
accelerării tranziţiei, necesitatea promovării surselor 
regenerabile de energie, restructurarea sistemului 
energetic, obligativitatea de a asigura în orice moment 
necesarul de energie al ţării dar şi asigurarea la un 
nivel rezonabil a preţului la energie. 

Sistemul energetic a fost construit în jurul marilor 
platforme industriale astfel că pierderile la transportul 
energiei erau relativ reduse. Astăzi concentarea 
surselor de producere a condus la o creştere 
importantă a pierderilor în reţele. Soluţia luată în 
considerare cu module nucleare de mică putere 
amplasate în mod raţional poate asigura un transport 
raţional de energie între sursele de producere şi cele 
mai importante zone de utilizare. De asememena, 
este necesar ca legislaţia să stimuleze producţia în 
toate zonele ţării pentru a evita creşterea pierderilor 
de  transfer a energiei.

În prezent, lipsa capacităţilor de producţie face 
ca fiecare nou MW instalat să fie necesar. Având 
în vedere ciclul lung de realizare, practic până 
în anul 2030 nu se întrevede apariţia unor surse 
importante în sistemul energetic din România. În 
actuala situaţie excepţională sunt necesare soluţii 
excepţionale. Preţurile au explodat şi nu se întrevăd 
reduceri. Creşterile de preţ sunt al nivelul Europei, iar 
funcţionarea într-o piaţă comună necesită soluţii şi 
eforturi comune, peste discursul politic. 

ANRE a adoptat măsuri pentru protejarea utilizatorilor 
de energie, dar trebuie găsite urgent soluţii pentru 
depăşirea situaţiei actuale deoarece fondurile se vor 
epuiza şi nu vor fi noi fonduri pentru investiţii.

Modelul actual de piaţă a fost puternic afectat de 
criza actuală şi necesită o analiză atentă în prezenţa 
tuturor factorilor, un dialog al specialiştilor astfel ca 
să contribuie la accelerarea tranziţiei, promovarea 
surselor regenerabile de energie, atingerea ţintelor de 
decarbonare. Trebuie analizată oportunitatea apariţiei 
unui nou operator de piaţă.

În cadrul conferinţei, a panelului de discuţii şi în cadrul 
sesiunii de întrebări şi răspunsuri au fost abordate 
cele mai importante probleme ale situaţiei actuale 
în sistemul energetic, rolul operatorului de piaţă în 
acoperirea necesarului de energie al ţării, soluţiile 
pentru dezvoltarea în viitor. Pot fi reţinute următoarele 
concluzii principale care au rezultat în cadrul lucrărilor 
conferinţei:

• modelul de piaţă implementat în anul 2012 este
lipsit de flexibilitate, cu multe restricţii, dar nu este
principala cauză a situaţiei energetice actuale din
România;

• problemele principale cu care se confruntă operatorul 
de distribuţie sunt:

- reducerea CPT;

- contorizarea modernă a energiei electrice
furnizată;

- integrarea utilizatorilor activi (prosumatori).

• deficitul actual de energie şi preţurile ridicate ale
acesteia nu vor fi rezolvate printr-un nou model de
piaţă ci prin găsirea căilor şi mijloacelor de stimulare
a investiţiilor;

• concentrarea surselor de producţie a energiei
electrice (Dobrogea) conduce la o creştere importantă 
a CPT, ceea ce impune o stimulare a amplasării
raţionale a surselor pe tot teritoriul ţării;

• operatorul de transport şi operatorii de distribuţie
au un amplu program de reducere a CPT din reţele;
studiul ce urmează a fi făcut de către ANRE privind
nivelul pierderilor tehnice va avea un rol important în
dezvoltarea de programe de viitor ale operatorilor de
distribuţie;

• conform reglementărilor actuale, piaţa de echilibrare
nu mai este obligatorie;

• apropierea pieţei de energie electrică de timpul real
este benefică pentru acoperirea graficului de sarcină.

Cu multă bucurie vă prezentăm în continuare cel 
de al 6-lea volum din seria ”Tezaurul energeticii 
– o istorie trăită a sistemului energiei electrice și
termice din România ” intitulat ”ISTORIA EVOLUȚIEI
CONDUCERII OPERATIVE PRIN DISPECER DIN
ROMÂNIA ” lucrare elaborată de ing. Iuliu Blechthal, un 
energetician care a participat  la realizarea Sistemului

Energetic din România de la începutul  planului de 
electrificare și care, pe parcursul activității, a fost Șef 
Serviciu Dispecer Energetic IRE Câmpina ( 1960 – 
1968 ), apoi Director Tehnic la Dispecerul Energetic 
Național ( 1973 – 1986 ). 
Volumul  debutează cu un ”Cuvânt înainte ”scris de 
Domnul Director al DEN ing. Virgiliu Ivan care prezintă 
pe scurt ce înseamnă Sistemul Energetic Național  
pentru oameni și pentru economia țării și drumul 
parcurs de acesta de la începuturile sale și până la 
interconectarea cu Sistemul Energetic European 
(UCTE).
Totodată, arată foarte clar că, pentru a avea viitor, 
trebuie să cunoști trecutul, iar acest volum face 
acest lucru: prezintă foarte bine trecutul și evoluția 
conducerii operative prin dispecer a Sistemului 
Energetic National al României.
Volumul are o Introducere în care autorul ing. 
Iuliu Blechthal prezintă succint apariția și evoluția 
conducerii operative prin dispecer, care este strâns 
legată de dezvoltarea energetică din România și care 
a fost prezentată în multe materiale documentare  
scrise  până în prezent privind dezvoltarea Sistemului 
Energetic al României și a conducerii operative prin 
dispecer a acestuia, precum și  modul cum a apărut şi 
s-a dezvoltat această activitate la nivel local, teritorial
sau național.
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.

ISTORIA CONDUCERII OPERATIVE 
PRIN DISPECER DIN ROMÂNIA DE  LA 
SISTEMELE ENERGTICE LOCALE PÂNĂ LA 
INTERCONECTAREA LA UCTE (ANUL 2004) 
volum din seria „ Tezaurul energeticii -  o 
istorie trăită a sistemului energiei electrice și 
termice din România ”
Editura AGIR, București 2020 ,legată, ISBN 978 – 973 – 720 – 798 – 2,  190 pagini

Recenzie realizată de: ing. Cătălin Marinescu
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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 funcți-
une 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.
În toate aceste materiale sunt arătate cu multe 
detalii, cu date tehnice și, după caz, și economice, 
realizările din instalațiile energetice din țară, precum 
și contribuția la aceste realizări a persoanelor care au 
activat în aceste instalații în etapele lor de dezvoltare.
”Istoria evoluției conducerii operative prin dispecer” 
arată cronologic momentele sau etapele tehnice și 
organizatorice mai importante care au determinat 
apariția conducerii prin dispecer în energetica 
țării noastre şi au caracterizat evoluţia sa până la 
interconectarea Sistemului Energetic Naţional (SEN) 
cu Sistemele Energetice ale ţărilor din Europa (UCTE). 
De asemenea, se prezintă cronologic şi reglementările 
succesive privind conducerea operativă prin dispecer 
care au călăuzit această activitate în decursul 
evoluţiei sale pentru a se asigura nivelul de eficienţă 
şi de siguranţă necesar fiecărei etape de dezvoltare a 
energeticii din ţara noastră.
Pentru istorie, în materialul de faţă, pentru momentele 
sau etapele din cronologia evoluţiei conducerii 
operative prin dispecer din ţara noastră, au fost 
menţionate persoanele cu care s-a început o 
organizare sau o activitate din momentele sau etapele 
respective.  
La Câmpina “ Serviciul Dispatching” a fost înfiinţat 
la data de 10 iunie 1950 de către “SOVROMPETROL” 
Departamentul Electrica Câmpina de care aparţinea 
în acea perioadă sistemul energetic de pe Valea 
Prahovei şi poate fi considerat istoric ca urmare a 
atestării documentare primul dispecer organizat din 
ţară. A urmat o perioadă de organizare şi activitatea 
de comandă operativă a început efectiv în anul 1951 în 
ziua de 14 octombrie cum era datată prima pagină din 
registrul operativ de dispecer de la Câmpina.
La București, activitatea de dispecer s-a organizat în 
aceeaşi perioadă în cadrul Serviciului Uzinei al IRE 
București.  Dispecerul Bucureşti a funcţionat în camera 
de comandă a CTE Grozăveşti,  alături de inginerul 
de serviciu al centralei,  având asigurate măsurile din 
centrală și un număr de legături telefonice. 
În mod asemănător Dispecerilor Câmpina şi Bucureşti,  
s-au înfiinţat şi organizat în luna noembrie 1951
Dispecerii Braşov şi Sibiu şi, în continuare, treptat,
celelalte activităţi de dispecer din ţară, plecând de
la punctele de comandă operativă existente, ale

întreprinderilor de reţele electrice. 
În anul 1955 se organizează și intră în funcțiune 
DISPECERUL  ENERGETIC NAȚIONAL a cărui primă 
zi de activitate cu dispeceri în tură a avut loc în ziua de 
13 iunie 1955 în camera de comandă amenajată special 
la etajul 2 al clădirii MEE din Bd.Magheru. În acea 
zi s-a întocmit prima curbă de sarcină a Sistemului 
Energetic Național (SEN) în ansamblul său,  rezultând 
un vârf de sarcină de 324 MW și  un gol de noapte de 
170 MW. Apariția Dispecerului Energetic Național s-a 
impus ca urmare dezvoltării SEN.             
Principalele sarcini ale Dispecerului Energetic 
Național erau legate de asigurarea alimentării 
consumatorilor în condiții de continuitate și siguranță, 
reglarea frecvenței și a tensiunii, repartiția optimă a 
sarcinii între centralele electrice  
În  anul 1963 s-a pus în funcţiune prima linie de 
interconexiune pentru funcţionarea în paralel a 
Sistemului Energetic Naţional (SEN) cu sistemele 
energetice interconectate (SEI) ale ţărilor vecine.  În 
acest fel Sistemul Energetic Naţional al României 
a devenit pentru prima dată sistem energetic 
interconectat cu funcţionare în paralel cu sistemele 
energetice ale URSS, RSCS, RPU, RDG.
În baza Convenţiei încheiate între ţările participante se 
organizează, la Praga, Direcţia Centrală de Dispecer 
(DCD), cu compartimente tehnice şi administrative, 
cu cameră de comandă şi dispecer de serviciu în ture 
pentru a asigura permanenţa serviciului. Dispecerul 
de serviciu urmăreşte şi coordonează funcţionarea de 
ansamblu a SEI, manevrele pe liniile de interconexiune 
între sisteme şi lichidarea avariilor între acestea 
în colaborare cu dispecerii naţionali ai sistemelor 
energetice respective. 
În cadrul DCD ţara noastră participă prin rotaţie 
alături de celelalte ţări paricipante la convenţie, cu 
dispecer de serviciu, personal de conducere (directori 
adjuncţi şi apoi directori) şi cu specialişti în  domeniile 
de activitate complementare activităţii de dispecer. 
Începând cu anul 1969 s-au elaborat  regulamente 
(PE 117 şi PE 118), care începând cu anul 1970 au fost 
aplicate experimental în toată ţara. Ele au intrat în 
vigoare în anul 1971, cel de conducere prin dispecer  
şi în 1973 cel de manevre în instalaţiile electrice .
      Aceste  reglementări au constituit un pas înainte 
marcând un progres necesar în activităţile de 
conducere operativă prin dispecer şi de exploatare 
prin aceea că au mărit eficienţa şi siguranţa în 
desfăşurarea acestor activităţi. Ele au constituit în 
toţi aceşti ani pentru personalul de conducere prin 
dispecer şi pentru personalul operativ din instalaţii 
şi materialul de bază pentru pregătirea, instruirea şi 
examinarea unitară în vederea bunei desfăşurări a 
activităţii acestui personal
În anul 1972 pentru îmbunătăţirea în continuare 
a organizării conducerii operative prin dispecer 
corespunzător cerinţelor de creştere a siguranţei 
în funcţionarea Sistemului Energetic Naţional s-au 
organizat 5 Dispeceri Energetici Teritoriali. 
În anul 1973 Ministerul Energiei Electrice (MEE) se 
reorganizează şi activitatea de Dispecer Energetic 

Naţional  se organizează într-o unitate administrativă 
independentă cu denumirea de DEN (Dispecer 
Energetic Naţional) subordonată Ministrului Energiei 
Electrice.
În anul 1981 s-a întrerupt funcționare SEN în paralel cu 
SEI  și începe funcționarea izolată a SEN cu frecvență 
în continuă scădere. 
În condiţiile în care cu puterea posibil de produs, 
frecvenţa nu putea fi menţinută la valori superioare 
treptelor de reglaj a DASf, aceasta deconecta automat 
consumul necesar revenirii frecvenţei realizabile cu 
posibilităţile efective de producere. Consumatorii 
deconectaţi cu procese tehnologice care nu puteau 
suporta întreruperi de durată aveau prevăzută o putere 
minimă de avarie pe care puteau să o consume prin 
reconectare. Reconectarea  era posibilă cu aprobarea 
dispecerului naţional ca urmare a creşterii frecvenţei 
sau cu anularea ei până când această creştere va avea 
loc. În consecinţă, reglajele frecvenţelor de acţionare 
a treptelor DASf au fost coborâte continuu.
Până în anul 1990, Sistemul Energetic Național 
a funcționat în condiții de avarie, cu o frecvență 
menținută cu mari sacrificii în jurul valorii de 47 
Hz deoarece s-a impus de la nivelul conducerii de 
partid și de stat să se asigure alimentarea cu energie 
electrică  a consumatorilor din centralele  electrice 
care funcționau pe cărbune și acest lucru nu era 
posibil, iar centralele cu hidrocarburi nu primeau 
combustibilul necesar. 
Pentru a putea menține SEN în funcțiune în aceste 
condiții, Dispecerul Energetic Național a fost nevoit să 
efectueze permanent numeroase sacrificii manuale, 
deoarece DASf nu mai era eficient. Astfel, s-au 
constituit așa numitele Deconectări Manuale (DM)  
numerotate de la 1 la 24, pe tranșe, care în funcție de 
situație se dispuneau de dispecerul de serviciu de la 
DEN. Primle tranșe cuprindeau consumatorii casnici, 
iluminatul public, apoi erau unitățile comerciale, 
crescătoriile de păsări și de animale și se putea 
ajunge la marile unități industriale. Această situație 
s-a menținut până la finele anului 1989.
Ca urmare a evenimentelor din 21-22 decembrie a 
anului 1989, consumul de energie electrică în SEN a 
început să scadă, frecvenţa de funcţionare a început 
să se ridice treptat spre valoarea normală de 50 Hz 
şi s-a alimentat în mod corespunzător consumul. A 
încetat funcţionarea automaticii DASf şi întreruperea 
consumatorilor, a revenit la normal alimentarea cu 
energie electrică pentru consumul casnic şi iluminatul 
public.  
După revenirea funcţionării SEN de durată la 50 Hz, 
cu o balanţă echilibrată prin scăderea consumului pe 
tot intervalul zilei, prin creşterea producţiei de energie 
electrică urmare a obţinerii unor cantităţi suplimentare 
de gaze şi păcură, prin aprobarea unor importuri de 
energie electrică,    în perioada care a urmat a fost 
posibilă şi revenirea cu reglajul automaticii DASf la 
valori corespunzătoare unei funcţionări SEN la 50 
Hz şi interconectat cu SEI, precum şi la o structură 
normală a volumelor şi tranşelor de consum care se 
deconectau prin această automatică.

 Activitatea de conducere operativă prin dispecer de 
la nivelul DEN şi de la celelalte trepte de dispecer a 
revenit la o activitate normală într-un sistem energetic 
cu o funcţionare normală. 
  În urma evenimentelor din 1989  au apărut mai 
multe   reorganizări în sectorul energetic DEN: devine 
Direcţia Generală Dispecerul Energetic Naţional  şi îşi 
menţine activităţile şi atribuţiile stabilite din anul 1973 
la înfiinţarea sa ca unitate. Astfel, la nivelul anului 1992 
organizarea conducerii operative prin dispecer a SEN 
comportă Dispecerul Energetic Central (DEC) la nivel 
naţional, cinci dispeceri energetici  teritoriali (DET), 18 
dispeceri energetici zonali de reţea (DEZ), dispeceri 
hidroenergetici (DHE), dispeceri energetici locali 
de reţea de distribuţie (DEL), de centrale electrice 
(DELC), de termoficare, de consumator.     
În anul 2004 au fost finalizate cu rezultate bune 
probele din programul întocmit cu UCTE în vederea 
funcţionării în paralel a SEN al României cu întregul 
sistem al UCTE. 
La data de 10.10.2004 la orele 10:34, prin conectarea 
în staţia 400 kV Arad a liniei 400 kV Şandorfalva de 
interconexiune cu SEN al Ungariei care funcţiona în 
paralel cu UCTE, separat din anul 1991. Paralelul s-a 
efectuat prin telecomanda de la DEC a întreruptorului 
liniei respective.  
  Această istorie, un fel de cronică  a evoluției conducerii 
operative prin dispecer de la începuturile ei se încheie 
în anul 2004 și constituie o mărturie a celor care au 
trăit-o. Ea poate fi completată în timp  cu date care 
nu au fost suficient de bine cunoscute la elaborarea 
ei. Evoluția conducerii operative prin dispecer însă nu 
se oprește la anul 2004, ea a continuat și va continua. 
Prin urmare este necesară continuarea istoriei 
evoluției conducerii operative prin dispecer a SEN 
și după anul 2004. Această continuare este potrivit 
să se facă nu  din reconstituiri, ci în mod sistematic,  
organizat  pe etape nu prea lungi,  astfel încât să poată 
fi găsite datele necesare și asigurată menținerea în 
memoria celor care o elaborează etapele și momentele 
importante.  
La finele volumului sunt atașate 8 anexe care cuprind 
amintiri ale unor persoane care au lucrat în activitatea 
de conducere operativă prin dispecer la diverse trepte 
și au trăit evenimentele prezentate  în această lucrare. 
În plus există și Anexa 9 care cuprinde schițe portret 
ale unor persoane care au lucrat în cadrul DEN făcute 
de unul din dispecerii care au lucrat în camera de 
comandă a DEN, inginerul Ștefan Dumitrescu.
În plus, volumul are atașat un DVD care cuprinde 3 
filme realizate în diverse perioade ale activității de 
conducere operativă prin dispecer.       
Cititorul care va parcurge paginile acestui volum va 
putea să vadă activitatea tuturor celor care au lucrat 
în activitatea de conducere operativă prin dispecer, 
dăruirea acestora pentru a menține în funcțiune 
permanent Sistemul Energetic Național astfel ca toți 
consumatorii să fie alimentați cu energie electrică și 
mai ales eforturile depuse în perioada foarte dificilă 
când se făceau întreruperi. 
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Am fost onorată să coordonez volumul „Mihnea 
Constantinescu – diplomația energetică” și 
să-l însoțesc puțin prin timp pe omul special și 
profesionistul care a fost Mihnea Constantinescu, a 
cărui personalitate a făcut să transceadă timpul. 
În cele patru capitole ale volumului, am încercat să 
cuprind puțin din preaplinul personalității sale pe mai 
multe planuri: 1) Mihnea - colegul de facultate și de 
armată; 2) Mihnea diplomatul energetician; 3) Mihnea  
– profesionistul, prietenul, omul; 4) Mihnea - mentorul,
strategul, liderul.
Prefața cărții este semnată de profesorii universitari 
Mihnea Costoiu, rectorul UPB și Horia Necula, 
prorectorul UPB.
Mihnea Constantinescu a fost acel reprezentant de 
elită al diplomației energetice de care România avea 
multă nevoie și care a apărut la momentul potrivit 
și atât de necesar pentru schimbarea de mentalități 
înțepenite în timpuri depășite, împrospătarea modului 
de lucru al personalului din administrația de stat și 
formarea unei noi generații de specialiști în politici 
energetice și politici publice de care era atât de mare 
nevoie după anul 1990.
Mihnea Constantinescu, în calitatea sa de ambasador 
cu însărcinări speciale pentru securitate energetică, 
a reușit  să inventeze sau să reinventeze termenul de 
diplomație energetică în România, despre care  vorbea 

aproape la fiecare întâlnire informală sau formală, 
subliniind permanent nevoia și importanța acesteia în 
peisajul economic românesc și armonizând, cu finețe, 
activitățile domeniului energetic cu activitățile politice 
și geopolitice.
Diplomația energetică a lui Mihnea Constantinescu și 
excelența sa de a o dezvolta și de a o pune în practică 
a atins valențe speciale, fiind recunoscută și apreciată 
la nivel național și internațional în toate proiectele în 
care se implica activ și, cu precădere, la momentul 
inițializării și realizării proiectelor energetice strategice 
majore ale României de după anul 1990.
Se spune că timpul nu trece niciodată, ci că noi 
suntem cei care trecem prin timp. Timpul pe care eu 
l-am parcurs scriind acest volum mi-a fost ca un dar
neprețuit, oferindu-mi privilegiul de a-l cunoaște mai
bine pe Omul și profesionistul de excepție care a fost
Mihnea Constantinescu, a cărui personalitate este
copleșitoare și care a plecat dintre noi cu discreția cu
care ne-a obișnuit, dar a rămas în mintea și în sufletul
nostru drept model de excelență pe toate planurile
și reper profesional și moral pentru toate generațiile.
Pe măsură ce lucrul la carte avansa, începeam să-i
cuprind personalitatea din mărturisirile emoționante
ale oamenilor cărora le-a fost prieten, coleg sau
colaborator ori din propriile mele documentări, și,
astfel, am început o călătorie de frumoasă inițiere și
drum de cunoaștere a Omului-Om: bun și frumos;
simplu și elegant; vizionar și strateg; luminos și
înțelept; fin analist și negociator fără egal; modest,
discret și totodată puternic și impunător; carismatic și
mentor de preț pentru mai tinerii săi colegi; omul care
întotdeauna îi punea pe ceilalți înaintea sa și pentru
care interesul țării era mai presus decât orice altceva.
Așa era Mihnea Constantinescu!
Cred că acest volum ar putea rămâne o carte care 
cuprinde „lessons to learn” în multe domenii, nu numai 
în diplomația energetică, pentru contemporanii noștri, 
pentru viitoarea generație și, de fapt,  pentru noi toți.
Lansarea primului volum al trilogiei „Mihnea 
Constantinescu – Emblematic România” s-a bucurat 
de prezența a numeroși colegi, prieteni și colaboratori 
ai lui Mihnea Constantinescu și a membrilor familiei 

„Mihnea Constantinescu – diplomația 
energetică”
Recenzie realizată de: Elena Ratcu, Consilier al CNR-CME

In ziua de 31 martie 2022, Asociația Ambasador Mihnea Constantinescu și Asociația Emblematic România au 
lansat volumul „Mihnea Constantinescu – diplomația energetică”, primul din trilogia „Mihnea Constantinescu-
Emblematic România”, o serie de trei volume, organizate pe cele trei mari domenii la care fostul ambasador a 
avut contribuții importante: diplomație, diplomație energetică și memoria Holocaustului. Evenimentul a avut loc 
la Sala Senatului din cadrul Universității „Politehnica” București.

acestuia. Toate luările de cuvânt au fost dominate de 
o încărcătură emoțională specială.
Evenimentul a fost deschis de dna Silvia Vlăsceanu, 
director executiv HENRO și fostă colegă de facultate 
cu Mihnea, care, vădit emoționată, a spus, printre 
altele: „Mihnea a fost șeful nostru de promoție și a 
fost cel mai bun dintre noi! A fost un model, un prieten 
și un coleg extraordinar. Continui să cred că Mihnea 
nu a plecat atât de departe și că el este încă printre 
noi, iar faptul că suntem astăzi aici și citim primul 
volum al trilogiei este extraordinar. Felicit Asociația 
Ambasador Mihnea Constantinescu, reprezentată 
de Cora Stăvărăscu, Asociația Emblematic România, 
reprezentată de Camelia Botezatu pentru inițiativa 
realizării acestui proiect și pe coordonatorul volumului, 
Ella Ratcu, cele trei doamne care au fost sufletul 
realizării acestei cărți.”
„Mă simt un pic într-un fel aproape ca acasă, pentru 
că fiecare dintre dumneavoastră, contributori la acest 
prim volum al trilogiei, ați reușit să aduceți câte o 
bucățică din Mihnea într-un singur loc, astfel încât să 
ducem mai departe ideea inițială a înființării Asociației 
Ambasador Mihnea Constantinescu, aceea de a 
cuprinde sub o cupolă prietenii, colegii, oamenii care 
au interacționat în diverse moduri cu Mihnea și care 
au păstrat de la el amintiri dragi”, a continuat dna 
Cora Stăvărăscu, președintele Asociației Ambasador 
Mihnea Constantinescu și nepoata  lui Mihnea.
În intervenția sa, dna Camelia Botezatu, președintele 
Asociației Emblematic România, a spus: „Titlul 
acestei trilogii „Mihnea Constantinescu - Emblematic 
România” s-a născut din parteneriatul dintre cele două 
asociații ale noastre și din conceptul pe care Editura 
Paideia îl dezvoltă de 10 ani:  Emblematic România. În 
cadrul acestuia s-au editat deja sute de titluri despre 
România, care se referă la oameni, locuri, fapte. 
Mihnea, ca reper pentru toate generațiile, întregește 
panoplia emblematicilor”.

Dl profesor Horia Necula, prorector al Universității 
„Politehnica” București, a subliniat: „Mihnea a fost 
șeful de promoție al unei generații de excepție din 
Facultatea de Energetică. Ultima dată când Mihnea a 
fost prezent în această sală și a stat la acest pupitru 
a fost în 2016, la aniversarea a 65 de ani a Facultății 
de Energetică. Preocupările lui Mihnea în domeniul 
energeticii au fost evidente încă din perioada studenției, 
până spre sfârșitul carierei, când a revenit practic la 
domeniul inițial și a devenit ambasador pe probleme de 
securitate energetică. Spunea Mihnea în  2016, în una 
dintre intervențiile sale pe teme energetice, că trebuie 
să vorbim cu mai mult patos și mai multă pasiune 
despre energie și să avem o responsabilitate națională 
pentru acest sector, pentru resursele naturale și pentru 
litoteca națională, pentru a nu risca să pierdem această 
avuție națională și pleda permanent pentru salvarea 
acesteia”. După ce a felicitat inițiatorii proiectului 
„Mihnea Constantinescu-emblematic România” și 
apariția primului volum al acesteia, dl Horia Necula 
a anunțat că începând cu următorul an universitar, 
2022-2023, Senatul UPB a decis acordarea unei 
bursei de studiu „Mihnea Constantinescu” celui mai 
bun student al Facultății de Energie. 
 "Mihnea Constantinescu a crescut generații de 
diplomați. De la el am primit primele sfaturi. Împreună 
am trecut prin multe situații de criză, dar el avea 
stilul său calm de a aborda lucrurile, eleganţă şi 
ironie, capacitatea de a ne aduna şi de a găsi 
soluţii. Întotdeauna era cu un pas înainte, ne făcea 
să gândim pe termen mediu şi lung. Am păstrat 
toate mesajele de la el. În momente dificile, sfatul 
său era extrem de util pentru că avea acel calm. Ne 
spunea "Hai, mă...!", era modul lui de a detensiona 
situaţia. Cea mai mare lecţie învăţată de la Mihnea 
Constantinescu a fost că trebuie să lucrăm cu tinerii 
şi să le împărtăşim experienţa noastră, astfel încât 
aceasta să fie dusă mai departe”, a spus dna Luminiţa 
Odobescu, consilier prezidenţial şi fost ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al României la Uniunea 
Europeană. De asemenea dna Odobescu a subliniat  
rolul determinant pe care Mihnea l-a avut în tot ceea 
ce a însemnat sistemul energetic național, precum și 
relația caldă de colegialitate și de prietenie pe care 
a avut-o cu el până în ultimele zile ale lui Mihnea 
Constantinescu.
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Dna Elena Popescu, director general în Ministerul 
Energiei, fostă colegă de facultate și colaboratoare 
apropiată a lui Mihnea Constantinescu, a arătat că 
Mihnea era nu numai un diplomat de excepție, dar 
și un adevărat profesionist în domeniul energiei. 
"Mihnea avea viziune energetică. El cunoștea foarte 
bine partea energetică, dar și partea diplomatică a 
acesteia. El era cel care vedea legătura între energie - 
care este motorul economiei, interesele strategice pe 
acest domeniu la nivel european și global, mai ales la 
nivelul nostru regional, și interesele politice. Se simte 
lipsa unui specialist de talia lui în cadrul instituțiilor 
statului în aceşti ani, când se creionează strategia 
energetică pe termen lung a țării . Mihnea ne lipseşte 
enorm. Diplomaţia energetică este un concept gândit 
de el. Din păcate, diplomaţia energetică a lui Mihnea 
la MAE nu este continuată, pentru că Mihnea este de 
neînlocuit. E greu să găseşti un diplomat şi un expert 
în energie, iar Mihnea nu mai poate fi înlocuit. Este 
nevoie de o persoană care să transmită mesaje foarte 
clare, care să aibă şi conotaţie politică, dar şi viziune 
strategică. Mihnea a rămas un reper, iar pentru mine 
e fantastic să am un reper”. 

La rândul său, dna Corina Popescu, director general 
al Electrica, a vorbit despre rolul important pe care 
l-a avut Mihnea Constantinescu în perioada în care
aceasta a fost secretar de stat în Ministerul Energiei
și a subliniat echilibrul lui Mihnea Constantinescu
în discursurile şi abordările sale. " Am început să
colaborez cu Mihnea Constantinescu în anul 2015

când eram secretar de stat la Ministerul Energiei 
și am colaborat continuu, timp de trei ani, până în 
ultimele sale zile. Practic, în acești trei ani a fost o 
perioadă destul de intensă de muncă, în care s-au 
întâmplat foarte multe lucruri bune pentru sectorul 
energetic. Unul dintre proiectele sale de suflet a fost 
interconectarea cu Republica Moldova şi cel mai mare 
ajutor pentru cei din Ucraina a fost să reuşim într-o 
perioadă foarte scurtă unul dintre visele lui, să ne 
interconectăm şi să le exportăm securitate energetică 
acum în timpul războiului, să-i ajutăm să-şi alimenteze 
sistemul energetic. La minister, când nu ştiam ce să 
mai facem, ne gândeam la domnul ambasador. El 
valida în puţine cuvinte, îţi arăta ce greşeai şi îţi dădea 
alternative. Este un talent pe care nu l-am mai văzut la 
nimeni până acum".

Încheind seria alocuțiunilor, dl Tiberiu Apostol, 
profesor universitar la UPB și fost coleg al lui Mihnea 
a spus: "Am avut șansa să fiu nu numai colegul lui 
Mihnea, dar și prietenul său. Ne-am împrietenit în 
armată. Când am început anul I de facultate și am 
devenit colegi, am constatat că într-adevăr, Mihnea 
avea o minte de geniu. Era un om cu totul deosebit 
și, întotdeauna, când în facultate noi mai făceam 
câte o poznă, diplomatul din el încerca întotdeauna 
să ne tempereze. E dureros că vorbim de Mihnea la 
trecut, pentru că Mihnea există. El trăiește în amintirea 
noastră, în primul rând, și prin tot ceea ce a făcut.” 
Îți mulțumim Mihnea Constantinescu ! Ne găsim într-un nou început legat de finalizarea 

unităților 3 si 4 de la Centrala Nucleară de la 
Cernavodă.
Dezvoltăm un program de cercetare avansată privind 
un nou tip de reactor mic modular cu neutroni rapizi 
răcit cu Plumb.
Industria noastră încă mai poate contribui la fabricația 
de componente pentru obiectivele nucleare.
Avem competente de educație pentru viitorii specialiști 
în domeniu.
Aceste perspective de viitor este necesar a fi 
consolidate de experiența rezultată din evoluția de 
până acum a programului nuclear.

Cartea pe care o prezentăm concentrează experiența 
personală a autorului acumulată în fabricația de 
echipamente pentru centrale nucleare electrice. 
Acesta a avut șansa să ia de la început această 
fabricație în industria noastră și credem că experiența 
merită transmisă.
Sunt prezentate evenimentele care au generat diverse 
soluții tehnice sub forma unor memorii personale 
legate de implicarea autorului. Cu toate acestea, 
fiecare problemă tehnică este tratată în mod coerent 
în anexe.
Dată fiind atmosfera din acea perioada, sunt 
prezentate materiale originale în forma lor de atunci 
care, evident, nu este adusă la nivelul de prezentare 
posibil azi datorită avansului în tehnica de calcul. Cu 
toate acestea, informația conținută în aceste materiale 
este deosebit de utilă pentru viitor și sperăm ca cititorii 
să poată trece dincolo de formă, către conținutul 
prezentat.
Cartea este o continuare a cursului de Fizica 
Reactoarelor Nucleare publicată în 2017 și care a luat 
și premiul Academiei de Științe Tehnice. 
Sunt redate și cele câteva pagini de istorie a 
domeniului nuclear de la noi. Această istorie este bine 
să fie adusă în atenție pentru a înțelege extinderea 
și calitatea programului nostru nuclear care a evoluat 
din 1957 până în prezent, mai repede sau mai încet, 
dar niciodată întrerupt.
România, ca membru fondator al IAEA , este o prezență 
importantă în domeniul nuclear și cei implicați azi în 
programul nuclear pot spune cu certitudine că își 
aduc contribuția la continuarea unei istorii de peste 
65 de ani în domeniu.
Cartea prezintă experiența autorului în această 
istorie. Evident, sunt mulți specialiști români care 
au participat la crearea acestei istorii, fiecare având 
contribuții demne de menționat.
Autorul a descris evenimentele principale legate de 
experiența sa, fără a avea pretenția că sunt exhaustive 
sau cele mai importante, dar cu speranța că reprezintă 
o informație utilă pentru viitor, care să servească
noilor generații implicate în domeniu.

“Fabricația de echipamente pentru CNE – 
Memorii personale” 
Autor: Prof.univ.Dr.ing.Dr.ec. Ionut PURICA
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Organised by 
the Romanian National Committee 

of the World Energy Council

FOREN 2022 WEC CENTRAL & EASTERN EUROPE REGIONAL ENERGY FORUM  ENERGY TRANSITION NEEDS REGIONAL COOPERATION 

Legend: CH – Conference Hall; TPS – Technical Paper Session; RTF – Round Table at Forum level; WF – Workshop at Forum level; RT – 
Corporate Round Table; B2B – Business to Busines 

Date Hours 
(EEST) TECHNICAL AND SOCIAL EVENTS PLACE OF THE EVENTS 

11 
June 1200-1800 Welcome to attendants / Participants Registration Vox Maris Grand Resort 

Costinesti, Romania 

Su
nd

ay
, 

Ju
ne

 1
2 

0830-1800 Welcome to attendants / Participants Registration 

1000-1230 THE OPENING CEREMONY 
INTERNATIONAL EXHIBITION EXPO FOREN 2022 

Vox Maris Grand Resort 
Costinesti, Romania  

Expo Area 
1500-1700 THE OPENING CEREMONY FOREN 2022 

Vox Maris Grand Resort 
Costinesti, Romania  

Romania Hall  

1700-1730 Coffee break 

1730-1900 CONCERT / MUSICAL SHOW 
Performed by Bucharest Metropolitan Orchestra 

1900-2000 WELCOME COCKTAIL 
Offered by HITACHI ENERGY 

12-15
June 0830-1800 INTERNATIONAL EXHIBITION EXPO FOREN 2022 
12-15
June EXHIBITION - Romania Oil and Natural Gas – History in Images 

M
on

da
y,

 
Ju

ne
 1

3 

HOURS 
MAIN EVENTS ROUND TABLES 

CH 1 
Romania 
max 400 

CH 2 
Transilvania 

max 150 

CH 3 
Muntenia 
max 70  

CH 4 
Oltenia 
max 70 

CH 5 
Banat  

max 70 

CH 6 
Maramures 

max 70 

CH 7 
Moldova 
max 30 

Expo Area 

0830-1000 RED 
Security of Supply, Energy 
Markets, Sustainability and 

Affordability in Energy 
Transition

- - - - - B2B

Poster 
Session 

1000-1030 Coffee break 

1030-1230 
- - - - - B2B

1230-1400 Lunch 
1400-1530 RRTTFF--11  

Black Sea Energy 
Potential and 
Investment 

Opportunities 

WF-1 
WEC Energy Transition 

Tools. For a better 
implementation in SEE 

- - - - B2B 
1530-1600 Coffee break 

1600-1700 - - - - B2B 

1700-1830 RT1 RT2 RT3 RT4 RT5 RT6 B2B 

Tu
es

da
y,

 
Ju

ne
 1

4 

HOURS 
MAIN EVENTS TECHNICAL PAPER SESSIONS 

CH 1 
Romania 
max 400 

CH 2 
Transilvania 

max 150 

CH 3 
Muntenia 
max 70  

CH 4 
Oltenia 
max 70 

CH 5 
Banat  

max 70 

CH 6 
Maramures 

max 70 

CH 7 
Moldova 
max 30 

Expo Area 

0830-1000 RRTTFF  ––  WWEECC  
HHyyddrrooggeenn  SSttuuddyy  -  -  -  -  B2B  

Poster 
Session 

1000-1030 
RRTTFF--22  

Energy Conventional 
Resources for a  

Smooth Transition 

Coffee break 
1000-1030 Poster Session Official Tour 

1030-1230 
WF-2 

Energy Infrastructure 
Projects in Sustainable 

Financing Time 
- - - - B2B 

1230-1400 Lunch 
1400-1530 RTF-3 

Higher Education in 
Energy Transition   

WF-3 
Dynemic Resilience for 

Power and Gas 
Systems in the Region 

- - - - B2B 
1530-1600 Coffee break 

1600-1700 - - - - B2B 

1700-1830 TPS   2.1 RT 7 TPS 1.1 RT 8 TPS   3.1 TPS   4.1 B2B 
1900-2100 GALA DINNER  offered by ENERGOBIT & MONSSON 

W
ed

ne
sd

ay
, 

Ju
ne

 1
5 

HOURS 

MAIN EVENTS TECHNICAL PAPER SESSIONS AND ROUND TABLES 
CH 1 

Romania 
max 400 

CH 2 
Transilvania 

max 150 

CH 3 
Muntenia 
max 70  

CH 4 
Oltenia 
max 70 

CH 5 
Banat  

max 70 

CH 6 
Maramures 

max 70 

CH 7 
Moldova 
max 30 

Expo Area 

0830-1000 TPS  2.2  RRTT99  TPS  1.2.  RRTT1100  TPS   3.2  TPS   4.2  B2B  

Poster 
Session  

1000-1030 Coffee break offered by Honeywell Romania 

1030-1300 
RTF-4 

  Innovation Insights - 
Technologies 

WF-4 
Energy Efficiency and 
Customer Behavior 

- - - - B2B 

1300-1400 Lunch 
1400-1600 - RT11 RT12 RT13 - - B2B 
1600-1630 Coffee break 
1630-1730 CLOSING CEREMONY. FOREN 2022 MESSAGE AND PAPERS AWARD CEREMONY 

Ju
ne

-
Ju

ly
 HOURS TUTORIALS 

 ON LINE ON LINE ON LINE 
0900-1230 

TUTORIAL 1 TUTORIAL 2 TUTORIAL 3 
- 

1230-1400 Break 
1400-1500 -- 

“SE Europe Energy Outlook”
Autor: IENE, Greece

The present “Energy Outlook” study for South East 
Europe is the third of its kind to be published by IENE 
in the space of a decade, signifying the Institute’s 
strong commitment to a comprehensive approach 
when it comes to examining the region’s diverse 
energy landscape. The first embryonic ‘Outlook’ study 
was released in the summer of 2011 and the second, 
far better organized with enriched content and a 
broader team of contributors was published in May 
2017.
Now, following almost two years of intense preparation 
the third edition of the “SEE Energy Outlook”, dated 
2021/2022, is out and contains a compendium of facts 
and a review of latest activities backed by exhaustive 
data and analysis on the energy situation in the 
region. The publication would have been published 
12 months ago but COVID-19 related complications 
in data collection and in the analysis phase prevented 
the IENE team from moving much faster.
Despite the delay the ‘Outlook’ is still timely as 
several of the major energy issues discussed and 
presented, such as electricity and gas market 
integration, electricity and gas grid expansion, the 
higher penetration of renewables in the energy mix, 
the region’s decarbonization process, improvement 
in energy efficiency and the increasingly important 
role of technology are still very relevant, and hence 
a discussion backed by detailed data is most timely.
Because of the considerable delay experienced 
in producing this work with most country profiles 
submitted by the summer of 2020 energy data from 
most countries uses 2018 as a reference year. In 
several cases we have managed to include latest data 
covering 2019 and 2020. When it comes to electricity 
and gas prices and in view of major market anomalies 
experienced in the second half of 2021, we have 
included a whole Addendum to the Electricity section 
(See Chapter 10) where all latest moves on prices are 
discussed.
The present edition of the “SEE Energy Outlook” is 
expanded in terms of content compared to the last 
edition, as it includes profiles of two more countries 
and one extra sector (technology).
So, total of 15 countries from the broader region are 
covered through dedicated Country Profiles with 
several well researched topic areas also included. 
The inclusion of Hungary and Israel in the present 
‘Outlook’ edition completes our informed energy 
perspective of the region, in the sense that Hungary over 
the last few years has emerged as key regional electricity  

hub for SEE, while Israel which has of late become an 
important gas producer is already impacting energy 
flows in the region.
The great bulk of the Outlook’s content is original in 
concept and writing and is based on contributions 
from 29 experts from all different countries in the 
region and their names and CV’s appear in the first 
pages of the Outlook. Of great importance too is 
the work undertaken by the Peer Reviewers whose 
names and brief biodata is also included. Tremendous 
effort was also made by the Institute’s in-house 
research team who had to accommodate work on 
this project with a busy schedule related to analysis 
work, ongoing surveys, project assessment and the 
preparation of IENE’s regular information feed to its 
members. It is going without saying that both myself 
and the Institute are much indebted to them for their 
enthusiasm and commitment in undertaking and 
completing under duress the agreed assignments.
Funding for the preparation and publication of 
this voluminous work came from a group of 16 
energy companies who acted as sponsors and 
supporters,mostly from Greece but also from Bulgaria 
and Turkey. It is fair to say that without their valuable 
support and generosity publication of this ‘Outllook’ 
study would not have materialised. On behalf of 
IENE I sincerely wish to thank them for entrusting 
the Institute and for actively upporting this project, 
which in essence is a truly regional collaborative 
effort, culminating in what turned out to be a major 
reference study.

Costis Stambolis
Editor
Athens, December 2021
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