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Forumul Regional al Energiei pentru Europa
Centrală și de Est - FOREN 2022
Prof. Dr. Ing. Ștefan Gheorghe
Prof. Elena Ratcu
Cu un istoric de 30 de ani, FOREN - evenimentul de informații, experiență, bune practici și întâlniri de
etalon tradițional, organizat bienal de către CNR-CME, afaceri între experți.
a debutat în anul 1992, sub denumirea de Conferința
Contextul european al Forumului a fost realizat prin
Națională a Energiei (CNE).
particianți din Austria, Bulgaria Franța, Germania,
Edițiile CNE 1992-1998 au fost evenimente naționale, cu Marea Britanie, Olanda, Republica Moldova, precum și
o importantă participare internațională, organizate de reprezentanți din partea Comisiei Europene, European
căte Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice – Union Institute for Security Studies, ACER, BSEC
PERMIS.
ICEMENERG, sub auspiciile RENEL.
Între anii 2002 -2010, evenimentul a căpătat denumirea Ediția din acest an a FOREN, organizată sub
de Forumul Român al Energiei (FOREN), în organizarea patronajul Ministerului Energiei, s-a bucurat de
prezența reprezentanților marcanți din cadrul unor
CNR-CME.
prestigioase entități: autorități din România și din
Datorită notorietății și prestigiului câștigat pe plan Europa, companii furnizoare de echipamente, soluții și
național și regional, în anul 2012 FOREN a fost servicii energetice, operatori din domeniul energetic,
recunoscut și susținut oficial de către CME, drept institute
de
cercetare-dezvoltare,
universități,
eveniment cu statut regional al Consiliului Mondial organizații non-guvernamentale, firme de consultanță.
al Energiei, sub denumirea completă de Forumul De asemenea, la eveniment au participat oficiali
Regional al Energiei pentru Europa Centrală și de executivi ai Global Secretariat Office din cadrul
Est.
Consiliului Mondial al Energiei de la Londra, precum
FOREN reprezintă astăzi o platformă unică de și reprezentanți din trei Comitete Naționale Europene,
comunicare și schimb de informații a reprezentanților membre ale Consiliului.
industriei energetice din România și din regiune, fiind Dintre noutățile aduse de FOREN 2022, subliniem:
deja un eveniment de tradiție și cea mai importantă organizarea evenimentului la standarde moderne,
manifestare tehnică și științifică dedicată sectorului corespunzătoare
tehnologiilor
informatice
ale
energie-mediu din regiunea central și est europeană, anului 2022, sistemul de informare a participanților
care analizează principalele și cele mai actuale fiind realizat prin QR Code (Foto card QR Code);
subiecte energetice din regiune și din lume.
organizarea expoziției istorice în imagini „Petrolul și
FOREN 2022, cu tema „Tranziția energetică are gazele naturale românești la aproape 100 de ani de
nevoie de cooperare regională”, a reprezentat cea de exploatare”; implicarea activă, în calitate de vorbitori la
a 16 ediție a evenimentului și s-a desfășurat între 12-15 evenimentele importante, autori de lucrări la sesiunile
tehnice și expozanți a membrilor FEL Romaniaiunie la Costinești- Vox Maris Grand Resort.
organizația de tineret a CNR-CME.
Pe fondul perioadei dificile pe care o traversăm,
generate de criza produsă de conflicte armate, FOREN 2022 și-a propus creșterea calității celor
suprapusă peste criza generală sanitară, la care 10 evenimente importante care s-au desfășurat
s-a adăugat și criza energetică - toate cu implicații sub formă de paneluri de discuții cu participarea, în
dramatice pentru omenire-, FOREN 2022 a încercat cadrul fiecăruia dintre acestea, a câte unui keynote
să răspundă unei nevoi reale de analiză și dezbatere speaker, fiecare dintre aceștia abordând tematici și
și să devină o platformă obiectivă de identificare a subiecte preferențiale, centrate pe cuvintele cheie de
unor posibile soluții pentru depășirea provocărilor cu mare actualitate: digitalizare, tehnologii noi, inovare,
care se confruntă sectoarele energetice din regiunea hidrogen.
Europei Centrale și de Est.
Sesiunile de lucrări științifice au fost grupate în
Unii dintre cei mai buni decidenți și experți din cadrul a patru tematici majore și a unei sesiuni poster.
domeniul energiei s-au reunit la eveniment, iar FOREN Câteva date statistice importante sunt, cu siguranță,
2022 a devenit astfel și un mediu ideal de dialog binevenite: FOREN 2022, desfășurat pe parcursul a
pentru cooperare în domeniul energiei, schimburi patru zile, a înregistrat peste 400 de participanți din
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89 de entități din sectorul energie-mediu, și peste 120
de vorbitori.
Evenimentele importante, organizate în format
hibrid (fizic și online) au totalizat peste 20 de ore de
transmisii live. În cadrul celor patru sesiuni de lucrări
tehnice și științifice au fost prezentate 70 de lucrări,
cele mai bune 11 lucrări fiind premiate, după cum
urmează: șase lucrări prezentate la cele patru sesiuni
științifice, patru lucrări elaborate de tineri și prezentate
la sesiunile tehnice și o lucrare prezentată la sesiunea
poster.
Expoziția FOREN 2022 a înglobat 16 standuri
expoziționale. De asemenea, după Sesiunea de
deschidere a FOREN 2022 a fost organizată o
conferință de presă.
Conducerea World Energy Council a apreciat în mod
pozitiv modul de organizare al acestui eveniment, prin
transmiterea unei scrisori de felicitare elaborată de Dr.
Angela Wilkinson (CEO, World Energy Council).
Ediția FOREN 2024, la care vă invităm de pe acum
să participați, va cuprinde și un eveniment cu
totul special, în care vom aniversa 100 de ani de la
înscrierea României, ca țară membră fondatoare, la
Consiliului Mondial al Energiei, în data de 24 iulie
1924 . Ca membru fondator al Consiliului Mondial al

DIN ACTIVITATEA CME

Energiei, CNR-CME a trecut în decursul vremii prin mai
multe etape organizatorice, a fost condus de experți
de marcă din energetica românească, și-a adaptat
activitățile tuturor schimbărilor sociale și organizatorice
din țară, fiind în același timp permanent conectat la
dezvoltările și provocările industriei energetice la nivel
global și, iată că astăzi, a devenit un organism solid și o
voce puternică în comunitatea energeticienilor români
care se bucură de o largă recunoaștere internațională.
În final, dar nu în cele din urmă, vă așteptăm, cu drag
să vă alăturați CNR-CME la cea de a doua ediție a
Simpozionului Român de Energie – SIREN 2023,
cel mai important eveniment al industriei energetice
românești, organizat de asemenea bienal, în anii
impari, spre deosebire de FOREN care este organizat
tot bienal, dar în anii pari.
Mulțumim, și pe această cale tuturor membrilor,
partenerilor și colaboratorilor Asociației CNR - CME
pentru susținerea constantă a activităților noastre
și pentru posibilitatea ca acestea să se desfășoare
la cele mai înalte standarde tehnice, științifice și
organizatorice.

World Energy Council
62–64 Cornhill
London EC3V 3NH
United Kingdom

Dr Ştefan Gheorghe
Executive Director General
Romanian Member Committee of the World Energy Council

T (+44) 20 7734 5996
F (+44) 20 7734 5926
info@worldenergy.org
www.worldenergy.org
@WECouncil

7 July 2022

Dear Ştefan,
My sincere congratulations to you, Dr Iulian Iancu, Dr Virgil Popescu and all the team
members and future energy leaders at World Energy Council Romania who made FOREN
2022 – Energy Transition needs Regional Cooperation a resounding success.
As I mentioned in my Opening Remarks, I am delighted to see how FOREN has grown from
strength to strength over recent years and become known as a premier European energy
gathering - thanks to your hard work. The support you received in the form of partnerships
with corporates, civil society and media has also been outstanding.
I therefore look forward to receiving the volume of "FOREN 2022 Conclusions and
Recommendations" and have the opportunity to learn from your experiences.
I thoroughly look forward to further engagement with you and your membership and will
hopefully see you, Dr Iancu and other members of the Romanian Member Committee in
Aberdeen in October!
Warm regards,

Dr Angela Wilkinson
Secretary General & CEO
World Energy Council
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Prima centrală SMR din România
va fi construită la Doicești
Extras din Comunicatul de Presă al Nuclearelectrica
(www.nuclearelectrica.ro)

La finalul lunii mai 2022, Nuclearelectrica, compania NuScale și E-Infra au semnat un Memorandum de
Înțelegere (MoU) pentru dezvoltarea primului reactor modular mic (SMR) din România pe amplasamentul fostei
termocentrale de la Doicești, județul Dâmbovița, deținut de Nova Power & Gas, E-Infra Holding.
Amplasamentul a fost identificat în urma unui studiu
aprofundat realizat cu fonduri în valoare de 1,2 milioane
de dolari primite de Nuclearelectrica la începutul
anului 2021, în cadrul unui grant oferit de USTDA,
pentru a identifica și evalua diferite amplasamente
pentru implementarea reactoarelor modulare mici în
România.

Nuclearelectrica.

“Vechea centrală pe cărbune de la Doicești va reveni
la Sistemul Energetic Național, cu aceeași putere
instalată, într-o tehnologie ultra modernă, sustenabilă,
cu o durată lungă de viață. Este un model replicabil,
aproape perfect din punct de vedere energetic și
economic, în care se integrează noua capacitate
În urma studiului, au fost identificate mai multe energetică folosind racordurile existente la utilități.”
potențiale amplasamente adecvate. Amplasamentul a declarat Teofil Mureșan, Președintele Consiliului
fostei termocentrale de la Doicești a obținut toate de Administrație E-INFRA, holding ce include Nova
calificările în ceea ce privește securitatea, fiind Power & Gas.
potrivit criteriilor de proiectare și principiilor de
securitate ale reactoarelor modulare mici NuScale și Tehnologia SMR a NuScale, adecvată dezvoltării pe
respectă pe deplin criteriile de amplasare cerute de amplasamentul de la Doicești, este cea mai matură
standardele internaționale și naționale. De asemenea, în ceea ce privește aprobările, fiind primul și singurul
amplasamentul este disponibil în timp util pentru a SMR din lume care a primit aprobarea din partea
îndeplini obiectivele României pentru implementarea Comisiei de Reglementare Nucleară din SUA în
reactoarelor modulare mici în acest deceniu și august 2020.
pentru a permite României să devină un hub pentru O centrală NuScale cu 6 module, așa cum intenționează
implementarea reactoarelor modulare mici în regiune. România să instaleze, va avea astfel o capacitate
“Proiectul reactoarelor modulare mici care poate fi instalată de 462 MWe (aprox. 65% din puterea unui
dezvoltat la Doicești este un proiect uriaș din punct de reactor nuclear CANDU de la Cernavodă) și va putea
vedere investițional. De asemenea, construirea unei alimenta 46.200 case, de exemplu, dacă luăm în
centrale NuScale înseamnă producere de energie considerare un consum mediu de 10 kW/casă.
electrică fără a polua, crearea de noi locuri de muncă, Reactoarele modulare mici NuScale se bazează pe
dar și impulsionarea investițiilor și a sistemului de tehnologia reactoarelor cu apă ușoară presurizată
învățământ, nevoia de specialiști în acest domeniu (PWR), care are o istorie de peste 60 ani în care este
fiind foarte mare.
în prezent folosită comercial în peste 300 de reactoare
„Alegerea amplasamentului și încheierea MoU PWR în lume.
cu NuScale și E-Infra avansează implementarea Reactoarele modulare mici NuScale sunt modulare,
tehnologiei NuScale și au loc la aproape trei ani de pot fi construite cu ușurință într-un timp mult mai
la primul nostru MoU cu NuScale, timp în care am scurt în zone greu accesibile sau izolate, sau pe foste
analizat tehnologia, siguranța acesteia, maturitatea și centrale. Reactoarele modulare mici NuScale au o
pregătirea pentru implementare, respectând criteriile tehnologie avansată în ceea ce privește măsurile
internaționale și naționale. Suntem încrezători în de securitate nucleară, care înglobează cele mai
potențialul pe care amplasamentul de la Doicești noi cercetări în domeniu și oferă siguranță crescută
îl are de a găzdui primul SMR NuScale din Europa. centralei și flexibilitate în modul în care este instalată
Evaluările preliminare ale amplasamentului arată că și operată.
standardele de securitate pentru centralele nucleare
pot fi îndeplinite sub toate aspectele. De asemenea, Se estimează că centrala NuScale cu 6 module va
amplasamentul va fi supus unor examinări ulterioare, genera 193 de locuri de muncă permanente în centrală,
conform cerințelor standard în timpul procesului de 1.500 de locuri de muncă în construcții, 2.300 de locuri
autorizare. Comunitatea Doicești are o tradiție de de muncă în producție și va ajuta România să evite
peste 50 de ani în domeniul producției de energie și va eliberarea în atmosferă a 4 milioane de tone de CO2
beneficia de noua viață a fostei termocentrale: locuri pe an.
de muncă locale, educație pentru noua generație
de ingineri, proiecte pentru economia și industria
locală.”, a declarat Cosmin Ghiță, Director General,
8
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În urma acordului de a avansa dezvoltarea
tehnologiei SMR a NuScale, România are potențialul
de a implementa primele reactoare modulare mici
din Europa și de a deveni un catalizator pentru
implementarea SMR în regiune, în special în alte
țări din cadrul Inițiativei celor Trei Mări care doresc
să își consolideze securitatea energetică cu o sursă
de energie sigură, stabilă, accesibilă și curată și să
își atingă în același timp obiectivele de decarbonare.
Fiind printre primele țări care se alătură demersului
de independență energetică cu una dintre cele mai
avansate tehnologii de energie nucleară, tehnologia
inovatoare a reactoarelor modulare mici a NuScale,
România va obține o poziție de lider și multiple
beneficii socio-economice: are potențialul de a deveni

EDITORIAL

o bază pentru susținerea producției și asamblarea
componentelor SMR și un centru de pregătire și
formare a viitorilor operatori și specialiști. În acest
sens, România va dezvolta primul simulator pentru
camera de comandă a unui SMR NuScale din Europa,
care va fi utilizat pentru formarea noii generații de
ingineri.
În SUA, în Utah, este în dezvoltare o centrală NuScale
cu 6 reactoare modulare, așa cum intenționează să
implementeze și România. Acest proiect este într-un
stadiu mai avansat în prezent decât planurile României.
De asemenea, NuScale a semnat parteneriate cu
Polonia, Bulgaria, Cehia, Canada precum și alte țări
pentru implementarea de proiecte similare.

Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17
RO-011171, Bucuresti, sector 1
10
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Stabilirea conformităţii tehnice a grupurilor
sincrone mai mici de 5 MW, racordate la RED
Gabriel GHEORGHE1, Daniel CRĂCIUN2

Rezumat: Operatorul rețelei de distribuție a energiei electrice are, în conformitate cu ordinele ANRE, obligații
bine precizate privind stabilirea conformității tehnice a generatoarelor sincrone și a modulelor de generare de
categoria A, B sau C, până la 20 MW, conectate la rețele de joasă sau medie tensiune. Această activitate este
stabilită prin ordinele emise ca urmare a adoptării Regulamentului Comisiei Europene nr. 631/2016 (cod RfG).
Dorim să evidențiem elemente procedurale și particularități ale certificării generatoarelor la nivel OD pentru
generatoare sincron, având în vedere că gama puterilor de sub 5 MW este foarte importantă, ca frecvență a
solicitărilor de integrare în rețelele electrice de distribuție (RED).
1. Introducere

O centrală electrică având categoria B, conform
Ordinului 79/2016, poate avea un generator sincron
Practica certificării grupurilor și modulelor de antrenat de un motor alimentat cu APG. Un astfel de
generare presupune analiza documentațiilor extinse generator are de obicei o putere de aproximativ 1,5
ale acestora pentru a se stabili fără dubiu, în condiții MW, pentru a da un exemplu (Figura 1).
de trasabilitate, performanțele cerute de norme.
Trebuie verificată conformitatea documentelor
furnizate de companii, evaluate testele realizate,
analizate atât aspectele tehnice constatate direct, cât
și cele rezultate ca urmare a certificării grupurilor de
către laboratoare europene. În etapa de certificare,
soluția tehnică de racordare a fost deja stabilită.
Devine necesar să fie verificate lucrările proiectate,
funcționarea protecțiilor și integrarea grupului în
DMS/SCADA. Evoluția rețelei cu o pondere crescută
a surselor de energie regenerabilă integrate în rețeaua
de distribuție a energiei electrice este inevitabilă,
fiind necesar ca OD să aibă capacitatea de a evalua
conformitatea generatoarelor care funcționează
în paralel cu sistemul energetic, indiferent de tipul
acestora.
Este necesar, în cel mai înalt grad, ca OD să
internalizeze reglementările europene și naționale
astfel încât să se poată adresa optim și să-și acopere
obligațiile în materie de certificare a conformității
tehnice a producătorilor. Testele de performanță la
punerea în funcțiune sunt realizate de firme atestate
și reprezintă un punct cheie. O etapă esențială în
acest proces este și întocmirea unui raport detaliat
de conformitate asupra grupului, document care
rezumă toate cerințele și lucrările efectuate. În cele ce
urmează sunt prezentate cazuri de centrale electrice
de categoria B, centrală pe biogaz și o centrală APG
(Associated Petroleum Gas) sau gaz de sondă.
2 Analiza conformității generatoarelor sincrone
Așa cum prevede Regulamentul (UE) 2016/631 al
Comisiei Europene [1], unul dintre principiile acestuia
este: „Operarea în siguranță a sistemului energetic
este posibilă numai dacă există o cooperare strânsă
între proprietarii de instalații de producere a energiei
și operatorii de sistem”.
1

Figura 1. Centrală cu grupuri motor-generator sincron,
pe bază APG, cu Pi = 1.5 MW fiecare
În țara noastră sunt active companii românești și
europene cu experiență în utilizarea gazului APG
pentru producerea de energie electrică, folosind
echipamente de înaltă calitate realizate în fabrici de
prestigiu din Europa. Calitatea proastă a gazelor de
sondă poate face inadecvată utilizarea acestuia direct
în motor, cum ar fi conținutul ridicat de hidrogen
sulfurat, de apă, sau un conținut scăzut de metan.
Aceste inconveniente sunt depășite cu ajutorul unor
instalații performante, adaptate special în spații
reduse. O altă gamă de aplicații sunt generatoarele
sincrone pentru instalațiile de biogaz (Figura 2). În
acest caz, de asemenea, este necesară adaptarea
parametrilor biogazului la nivelul necesar motorului
cu ardere internă (Figura 3).

Dr. ing., Manager Departament Inginerie, DEER SA, e-mail: gabriel.gheorghe@distributie-energie.ro
Dr. ing., Inginer specialist, DEER SA, e-mail: daniel.craciun@distributie-energie.ro
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Suntem alături de clienții noștri
din Energie, Utilități și Resurse
pentru a-i ajuta să facă față
provocărilor, să își transforme
afacerile și să ﬁe mai eﬁcienți.

Figura 2. Centrală pe biogaz cu generator sincron (în
dreapta imaginii), având Pi = 1.1 MW

Impreună dezvoltam noi strategii,
îmbunătățim modelele de
operare și automatizam procese
pentru a oferi valoare superioară
clienților și investitorilor.

În vremuri tulburi, suntem pregătiți cu
asistență practică pentru a vă ajuta să vă
pregătiți, să răspundeți și să ieșiți mai
puternici.
14
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Generatoarele sincrone trebuie să îndeplinească
condițiile cuprinse în Ordinul nr. 72/2017 pentru
aprobarea “Normei tehnice privind cerințele tehnice
de racordare a grupurilor sincrone de generare” cu
modificări aduse prin Ordinul nr. 214/2018. Certificarea
se face, însă, prin respectarea procedurii adoptate
prin Ordinul 51/2019. OD evaluează conformitatea
documentației și participă la teste apoi, în urma unui
raport de conformitate, va emite un certificat, ca
document oficial de conformitate tehnică a instalației
(grup sincron). Testele de performanță ale grupului,
realizate de o societate cu atestare corespunzătoare,
nu pot fi organizate în lipsa buletinelor de verificare
a protecțiilor și integrare în SCADA/DMS. Manevrele
de punere în funcțiune și testele se desfășoară sub
coordonarea Dispecerului Local.

Figura 3. Instalaţie de purificare a gazului în centrală
pe biogaz

Testele în situ trebuie efectuate de firme autorizate A3
de către ANRE. Există desigur diferențe consistente
între cerințele pentru grupurile B și C, la care operatorul
de distribuție are responsabilitatea principală în
certificarea tehnică și grupurile de categorie D
care sunt în domeniul operatorului de sistem, cu
participarea OD. Testele locale se efectuează, în mod
ideal, după primirea certificărilor echipamentelor
emise de către societățile de certificare atestate
la nivel european. Există și varianta unui certificat
provizoriu de echipament, dacă testele nu sunt
finalizate sau certificatul nu a fost încă emis. Toate
evidențele privind lucrările, documentele de exploatare
(convenție), certificatele și încercările efectuate sunt
examinate în timpul întocmirii raportului de certificare
Generatoarele sincrone de categoria B trebuie să fie a conformității. Raportul de certificare este sinteza
capabile să ofere un răspuns limitat la abaterile de procesului de conectare și certificare a generatorului
frecvență sau la creșterile de frecvență peste valoarea de energie electrică.
nominală de 50 Hz (RFA-CR) sau atunci când
frecvența scade, conform Ord. 72/2017. Capacitatea 3. Concluzii
LVRT și capacitatea de răspuns limitată, precum și Implementarea generării distribuite în rețeaua DO
alți parametri ai generatorului care implică cerințe trebuie să fie realizată în conformitate cu codul
specifice regulamentului UE 631/2016 sunt stabilite european privind cerințele pentru generatoare (codul
de un organism de certificare european, cu experiență RfG). Internalizarea documentelor şi procedurilor
adecvată în domeniu.
derivate din Codul European presupune capacitatea
Certificarea conformității are întotdeauna mai multe OD de a aborda tehnologiile și tipurile de generatoare
etape. Examinarea documentației prezentate de a căror certificare este necesară. Uneori devine
producător este doar prima etapă. Calitatea energiei necesar să se insiste asupra exactității buletinelor
electrice este o componentă a certificării care trebuie de protecție cu respectarea dispozițiilor de reglaj
planificată, verificată în situ și analizată în consecință, emise de dispecer. Rigoarea şi coerența etapelor de
având o mare importanță în comportarea ulterioară certificare se concretizează în raportul final, întocmit
a rețelei. Producătorul echipamentelor emite buletine de specialiștii OD. Calitatea energiei electrice este
ce confirmă parametrii instalațiilor livrate, acesta fiind o componentă a certificării care trebuie verificată in
nivelul de plecare deoarece, în certificarea grupurilor situ, având o mare importanță în comportamentul
mici de această categorie, garanțiile fabricanților ulterior al rețelei.
pot să nu includă concordanța cu ordinele ANRE în Pentru a certifica conformitatea centralelor electrice
vigoare, referindu-se doar la parametri electrici și e nevoie de personal tehnic cu experiență, capabil sa
caracteristici tehnice de bază. Un alt nivel indispensabil analizeze documentația, să evalueze conformitatea
de certificare este oferit de laboratoare europene testelor și să realizeze rapoarte tehnice exacte și
acreditate, recunoscute pentru experiența lor. După detaliate. Viitorul aparține generației distribuite, iar
punerea în funcțiune, cu acordul OD, se efectuează integrarea acesteia în rețelele de distribuție a energiei
teste de conformitate in situ.
electrice este o cale fără întoarcere. Prin urmare,
cea mai bună politică este de a avea și de a instrui
personal propriu adecvat pentru această categorie de
probleme.
[1] Official Journal of the European Union, COMMISSION REGULATION (EU) 2016/631 of 14 April 2016 establishing a network code on requirements for grid connection of generators, L112/27.4.2016;
[2] National Regulatory Authority, Order no. 51/2019, Notification procedure for connection of generating units and verification of compliance of generating units with the technical requirements for connection of generating units
to electricity networks of public interest;
[3] National Regulatory Authority, Order no. 208/2018, Technical norm regarding the technical requirements for connection to the electrical networks of public interest for generating modules, power plants consisting of generating
modules and power plants consisting of offshore generating modules (located offshore);
[4] National Regulatory Authority, Order no. 72/2017, Technical Norm on the technical requirements for connection to electricity networks of public interest for synchronous generators;
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Interviu Gheorghe Dobra - CEO ALRO
1.
Care este obiectul principal de activitate al
companiei / firmei pe care o conduceți?
ALRO este unul dintre cei mai mari producători de
aluminiu integrați pe verticală din Europa, după
capacitatea de producție, cu o istorie de peste 60
de ani. ALRO a produs prima șarjă de aluminiu în
anul 1965 și în prezent are un portofoliu de produse
diversificat, iar peste 50% din vânzări sunt reprezentate
de produsele cu valoare adăugată mare și foarte mare
destinate industriilor de vârf, precum cea aeronautică
și auto. ALRO este una dintre primele companii listate
la Bursa de Valori București, respectiv din 1997 (simbol:
ALR) și începând cu data de 18 martie 2019, Comisia de
Indici a Bursei de Valori București a aprobat includerea
ALRO în BET, indicele principal al pieței de capital
din România și în BET-TR (indicele care include și
dividendele distribuite), ALRO fiind prima companie
din industria aluminiului prezentă în cei doi indici.

2.
Care sunt principalele valori ale companiei
și care este strategia de business pe care o
promovați pe termen scurt și mediu?

Strategia de dezvoltare ALRO vizează acțiuni concrete
în domenii cheie cum ar fi competitivitatea în afaceri,
protecția mediului înconjurător, alinierea la cele mai
bune practici de guvernanță corporativă, susținerea
unui model de afaceri sustenabil, aspecte importante
atât pentru investitori, angajați, clienți, autorități,
cât și pentru alte părți interesate. Politica ALRO în
ceea ce privește investițiile presupune integrarea
sustenabilității în întreaga activitate a Companiei
și a Grupului, cu scopul de a deveni o fabrica verde,
care și-a asumat angajamentul de a livra clienților
săi produse durabile, în conformitate cu obiectivele
ambițioase ale Europei privind decarbonizarea și
obiectivele economiei circulare. În plus, trebuie
subliniat că aluminiul reprezintă metalul de bază și
fundamental pentru tranziția Europei, contribuind la
Principalele piețe de desfacere pentru produsele ALRO realizarea obiectivelor Pactului Verde European. În faza
sunt reprezentate de țările din Uniunea Europeană, dar sa de utilizare, aluminiul oferă economii de energie
Compania are exporturi și în SUA și Asia. ALRO este și CO2 care permit decarbonizarea altor sectoare,
certificat cu ISO 9001 pentru managementul calității și inclusiv mobilitate și transport, industria construcțiilor,
are certificatele NADCAP și EN 9100 pentru unitățile de a ambalajelor și tehnologiilor care produc energie
producție pentru industria aeronautică, produsele sale curată.
respectând standardele de calitate pentru aluminiul
primar ale Bursei de Metale din Londra (London Metal Continuăm să implementăm programe de eficiență
Exchange – LME), cât și standardele internaționale energetică și să integrăm principiile economiei
circulare în activitatea Companiei și a Grupului ALRO
pentru produsele laminate plate.
prin investiții extinse în cercetare și dezvoltare, două
Companiile care fac parte din Grupul ALRO sunt: exemple fiind proiectele ALUM de a transforma șlamul
ALRO S.A. - producătorul de aluminiu (societate listată roșu într-un produs viabil pentru alte industrii (cum
la BVB, Categoria Premium), ALUM S.A. - producătorul ar fi agricultura sau industria cimentului), precum și
de alumină (societate listată la BVB pe segmentul parteneriatul ALRO cu Rio Tinto Aluminium/ Pechiney
ATS, categoria AeRo), Sierra Mineral Holdings I, Ltd. - în ceea ce privește implementarea unui nou model de
societatea de extracție a bauxitei, Vimetco Extrusion cuvă de electroliză cu un consum redus de energie ce
S.R.L. – producător de aluminiu extrudat, Conef S.A. are la bază tehnologia AP12LE (“Aluminium Pechiney
– societate de tip holding și de management, Global 12 Low Energy”), care va crește semnificativ eficiența
Aluminium Ltd. - societate de tip holding, Bauxite energetică pentru producerea aluminiului electrolitic.
Marketing Ltd – marketing și Vimetco Trading – În urma implementării acestui nou design de cuvă de
companie ce operează în vânzarea de produse de electroliză, ALRO se va situa între primele zece topitorii
aluminiu. Având această structură, Grupul a creat un de aluminiu la nivel mondial (cu excepția Chinei) din
lanț de producție integrat, asigurând materiile prime perspectiva eficienței energetice în electroliză.
pentru ALRO. Începând cu anul 2020, ALRO și Vimetco
Extrusion sunt membre al ASI (Aluminium Stewardship În aceeași direcție de eficientizare și aplicare a
Initiative), o asociație internațională care contribuie principiilor de economie circulara, ALRO continuă
la îmbunătățirea durabilității în sectorul global al să crească volumul de deșeuri de aluminiu retopite
și reciclate, unul dintre obiectivele principale ale
aluminiului.
Companiei fiind creșterea capacității totale a EcoGrupul ALRO are o cifră de afaceri de peste 840 Topitoriei la 100.000 de tone pe an. Creșterea cantității
milioane de dolari, aproximativ 4.000 de angajați, iar de deșeuri de aluminiu reciclate și refolosite în
de activitatea Grupului ALRO și a industriei aluminiului instalațiile ALRO au un impact pozitiv asupra mediului
depind indirect alte peste 20.000 de locuri de muncă, - cantitatea de energie economisită prin acest proces
în timp ce contribuțiile anuale la bugetele de stat și fiind de până la 95% și corespunde unei economii
cele locale însumează peste 61 milioane de dolari.
echivalente de emisii de gaze cu efect de seră.
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Parte a aceluiași program de eficientizare a activității
și de integrare în cadrul activităților Companiei și a
Grupului a principiilor de economie circulară, în ultimii
ani, am reușit să ne îmbunătățim sistemul de gestionare
a apei, optimizând producția de apă și tratând și
reciclând aproape 90% din apa utilizată. Astfel, în
ultimii 12 ani, am făcut investiții importante pentru a
îmbunătăți performanțele de tratare și reciclare a apei
și aceste investiții ne-au ajutat să reducem de 5 ori
consumul de apă dulce și de 6 ori evacuarea apei în
ultimii 12 ani.
Toate aceste investiții constante și proiecte
implementate, alături de acordarea unei atenții
sporite capitalului uman, reprezintă doar câteva
dintre elementele majore care oferă ALRO soliditate și
premisele unei creșteri organice contribuind astfel la o
Românie durabilă.
3.
Reprezentați o companie puternică pe
piața de energie din România. Vă rog să menționați
succint una dintre poveștile de succes pe care
compania dumneavoastră le-a înregistrat în ultimii
ani.
ALRO, în întregul ei, reprezintă o poveste de succes.
În cei peste 60 de ani de existență, am devenit unul
dintre pilonii economiei românești și o companie
de importanță națională. În prezent, Compania are
individual o cifră de afaceri de aproape 790 de milioane
de dolari și la nivelul Grupului de peste 840 milioane de
dolari, iar performanțele ALRO au favorizat dezvoltarea
industriei pe orizontală a serviciilor în comunitatea
locală, precum şi diminuarea ratei şomajului. Cu
aproximativ 4.000 de angajați la nivelul Grupului și cu
relații de colaborare cu circa 3.000 de furnizori la toate
nivelurile, de activitatea Grupului ALRO și a industriei
aluminiului depind indirect alte aproximativ 20.000 de
locuri de muncă.
Progresul și inovația sunt două elemente care surprind
poate cel mai bine evoluția noastră din ultimii ani – am
făcut trecerea de la produsele cu valoare adăugata
minimă, precum lingourile, la aluminiul cu valoare
adăugată mare și foarte mare, folosit în industrii de
vârf, precum cea aeronautică sau auto. Astfel, toate
investițiile realizate în ultimii ani in tehnologii de ultimă
generație și în specializarea capitalului uman, precum
și eforturile depuse pentru certificarea produselor
noastre în linie cu cele mai înalte și exigente standarde
internaționale au dat rezultate și, în anul 2017, Airbus,
un important producător de aeronave la nivel global,
a selectat ALRO ca unul dintre furnizorii săi de
produse laminate plate din aluminiu. În conformitate
cu termenii acordului multi-anual, ALRO furnizează
produse laminate plate din aluminiu pentru producția
de aeronave. În iunie 2021, ALRO a prelungit acest
acord multi-anual cu Airbus în baza acestui parteneriat
de succes, ceea ce validează investițiile și eforturile
pe termen lung ale ALRO de a deveni un furnizor de
renume pentru industria aeronautică.
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De asemenea, având în vedere tendințele actuale
de atingere a țintelor de neutralitate climatică,
începând cu anul 2020, ALRO și Vimetco Extrusion
au devenit membre ale ASI (Aluminium Stewardship
Initiative), o asociație internațională care contribuie
la îmbunătățirea sustenabilității în sectorul global al
aluminiului. ALRO și Vimetco Extrusion au început
demersurile necesare obținerii certificării ASI și astfel
au înființat echipe multidisciplinare dedicate care
să desfășoare un proces de autoevaluare privind
standardele de performanță ASI, urmând ca ulterior să
susțină un audit de certificare.

a reușit să își mențină poziția în industria aluminiului
deși s-a confruntat și cu un dezavantaj competitiv
major care abia începând cu anul 2018 a fost adresat
de către autoritățile române. Companiile din UE au
beneficiat de adoptarea timpurie a ghidului european
privind compensarea costurilor cu emisiile de bioxid de
carbon încorporate în prețul energiei (cunoscute sub
numele de costurile cu emisiile indirecte), iar acest fapt
le-a permis concurenților noștri din UE să-și dezvolte
afacerile într-un mod previzibil și stabil, fără a exista o
presiune suplimentară, lucru de care ALRO nu a putut
beneficia.

Unele dintre măsurile preventive pentru limitarea și
reducerea răspândirii virusului COVID-19 în sediile
companiilor Grupului sunt detaliate mai jos:

În plus, în mod voluntar, încă din anul 2017, ALRO
publică un raport consolidat de sustenabilitate prin
care își raportează performanța în aria sustenabilității.
Ultimul raport de sustenabilitate aferent anului 2021
intitulat „Alături de o Românie durabilă”, include o
imagine de ansamblu asupra contribuției Grupului la
economia românească și a ambiției sale de a-și reduce
amprenta de carbon prin utilizarea tehnologiilor de
ultimă generație și axarea pe inovație la toate nivelurile.
Astfel, deși ALRO este unul dintre marii consumatori
de energie electrică, aceasta este utilizată responsabil,
Compania obținând o eficiență energetică de 99%
pentru tehnologia din electroliză datorită investițiilor
în tehnologii noi. Iar prin programele de investiții
și de aliniere la normativele locale și europene,
nivelul intensității de bioxid de carbon ale ALRO au
fost semnificativ sub media europeană, Compania
situându-se astfel în topul companiilor cu impact redus
asupra mediului.

În aceste condiții, am reușit să ne susținem
competitivitatea doar printr-un program de investiții
complex, care a contribuit la reducerea semnificativă a
consumului de energie, dar și prin creșterea procentului
și a gamei de produse cu valoare adăugată mare și
foarte mare din portofoliu. Competitivitatea României
este strâns legată de cea a companiilor românești,
iar obținerea unor condiții de afaceri pentru acestea
similare cu cele de care beneficiază companiile din UE
este un obiectiv pe care ne dorim să-l vedem îndeplinit
cât mai rapid. Alinierea la legislația europeană este
strict necesară pentru menținerea competitivității
companiilor românești, iar punerea în aplicarea a
diferitelor ghiduri și normative poate stimula programele
de investiții aflate deja în derulare sau poate duce chiar
la implementarea unora noi.

• Conducerea a identificat persoanele vulnerabile (de
exemplu, persoane în vârstă, de peste 60 de ani, femei
însărcinate, angajați cu boli cronice, predișpusi la
îmbolnăvire) pentru a le proteja mai bine;

4.
Derulați un amplu program de investiții. Cu
ce provocari vă confruntați în prezent și cum este
compania pregătită să răspundă acestora?
În ultimii doi ani am traversat o perioadă plină de
provocări la nivel global marcată de cel de-al doilea an
al pandemiei de COVID-19, dar și de o criză energetică
fără precedent. Criza actuală a prețurilor la energie
nu a făcut decât să accentueze diminuarea producției
europene în general, cu consecințe dramatice atât
asupra locurilor de muncă, cât și în ceea ce privește
planurile de investiții ale companiilor, dar și asupra
strategiei generale a Uniunii Europene de autonomie
și a ambițiilor de neutralitate climatică. Doar în a
doua jumătate a anului 2021, facturile la energia
electrică ale producătorilor europeni de aluminiu au
crescut cu +300%, reprezentând mai mult de 80%
din prețul de vânzare al aluminiului la acel moment.
Această creștere masivă a prețurilor la energie a lovit
deosebit de tare producătorii europeni de aluminiu
comparativ cu ceilalți concurenți de la nivel mondial și
cu alte sectoare de materii prime din Europa. În ultima
perioadă, aproape jumătate din fabricile de aluminiu
încă funcționale din Europa au trebuit fie să-și reducă
producția, fie să își închidă sau suspende complet
activitatea. Până în prezent, sunt afectati producători
din Franța, Germania, România, Olanda, Slovenia și
Spania. Chiar și în aceste condiții nefavorabile, ALRO
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Pe termen lung, ALRO își menține obiectivele de a
deveni o companie durabilă și care crează valoare
pentru părțile interesate și va continua investițiile
în eficiența energetică, deoarece sustenabilitatea și
inovația ocupă un rol important în dezvoltarea afacerii,
iar cadrul legal local și proiectele de susținere a
afacerilor românești pot influența într-un mod pozitiv
evoluția industriei aluminiului în general și a noastră,
în particular.

• Aproape 70% dintre angajații Grupului sunt vaccinați.
În mai 2021, Grupul ALRO a deschis doua puncte de
vaccinare pentru angajații săi și familiile acestora, unul
în Slatina și unul în Tulcea;
• Conducerea a implementat lucrul în regim tip
telemuncă, inclusiv pentru acei angajați TESA pentru
care a fost posibil din perspectiva activității zilnice, iar
interacțiunea a fost minimizată;

• În cadrul fabricilor sunt amplasate mai multe
puncte cu stații de dezinfecție, iar fiecare companie a
implementat dezinfectarea regulată atât în unitățile de
producție, cât și în zonele de birouri;
• Toți angajații au primit măști, apă îmbuteliată, viziere
pentru protecția feței, mănuși, dezinfectanți etc. și
toți angajații au fost instruiți cum să acționeze pentru
a preveni infectarea cu COVID-19 și au trebuit să își
raporteze zilnic starea de sănătate;
• Toate companiile au proceduri pentru planurile de
urgență pentru situația în care unul sau mai mulți
angajați se infectează cu COVID-19 și astfel se previne
apariția oricărei perturbări în activitățile zilnice
esențiale ale acestora;

• Toate companiile au plasat mai multe materiale cu
informații pentru a preveni și a atenua răspândirea și
efectele coronavirusului în interiorul zonelor de lucru.
În plus, ALRO are propria brigadă privată de pompieri,
care este pe deplin operațională în interiorul facilităților
5.
Pandemia globală care a afectat și țara de producție, precum și propriul cabinet de asistență
noastră a avut și are repercusiuni profunde în plan medicală. ALRO a beneficiat de sprijin substanțial din
economic, sanitar și social, iar omenirea a fost partea companiei sale de securitate afiliate, Rivergate
brutal aruncată într-o nouă eră și trebuie să se Fire, în ultimii doi ani. Toate aceste entități sunt în alerta
adapteze din mers. Care sunt măsurile principale maximă 24/7;
pe care le-ați luat pentru depășirea situației și
desfășurarea activității companiei în condiții de De asemenea, conform practicilor și principiilor
siguranță, asigurând în același timp și protejarea responsabilității sociale corporative la care aderă,
ALRO și filalale sale au donat de la începutul crizei
angajaților?
sanitare peste 2,5 milioane de lei instituțiilor și
În 2021, ALRO și filialele sale și-au dovedit adaptabilitatea organizațiilor locale și naționale implicate în prevenirea
la noile condiții de viață și de piață generate de criza și combaterea efectelor COVID-19.
COVID-19. Toate companiile Grupului au continuat
Orice criză înseamnă și noi oportunități.
să urmeze măsurile complexe implementate încă din 6.
Care
sunt
oportunitățile pe care le întrevedeți
stadiul incipient al pandemiei de coronavirus pentru
în
perioada
următoare pentru compania
a asigura sănătatea angajaților, familiilor și prietenilor
dumneavoastră,
pentru
sectorul
energetic
acestora, prevenind în același timp răspândirea
acestui virus în unitățile sale. Comitetele de Urgență românesc?
și Coordonare înființate la nivelul fiecărei companii cu Suntem conștienți că mecanismul de comunicare
rolul central de a supraveghea și monitoriza starea de pentru criza energetică al Comisiei Europene este
sănătate a tuturor angajaților au continuat să ramână departe de a fi cel mai adecvat pentru a adresa
în alertă 24/7.
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provocările sectorului energetic pentru companiile
europene, iar România se confruntă cu o situație
similară. Această criză energetică globală are nevoie
de acțiuni imediate din partea Comisiei Europene și
a guvernelor naționale. Cu toate acestea, cadrul de
reglementare al Uniunii Europene poate necesita o
evaluare și o îmbunătățire, dar un astfel de proces
necesita minim trei ani, timp pe care noi nu-l avem.
Situațiile excepționale necesită măsuri excepționale și
a fost nevoie să implementăm măsuri dramatice ca să
reușim să ne menținem afacerea operațională. Și cum
orice criză înseamnă în fapt și noi oportunități, exact
acest principiu a fost aplicat când am decis să reducem
producția de aluminiu electrolitic pentru a compensa
parțial creșterea galopantă și abruptă a prețurilor la
energie și am reușit să ne regândim și reinventăm
modelul de afaceri pentru anul 2022 astfel încât să
ne menținem sau chiar să reușim să creștem nivelul
producției de produse prelucrate prin achiziționarea
de metal primar rece de pe piață. În același timp,
intenționăm să ajustăm producția pentru produsele
din aluminiu primar mai puțin profitabile pentru a ne
optimiza și structura portofoliului de produse.
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7.
Digitalizarea a câștigat un teren imens în
această perioadă, multe domenii de activitate
dezvoltându-se online, mai bine și mai devreme
decât ne-am fi imaginat. Care sunt proiectele la
nivelul companiei dedicate digitalizării și care este
stadiul acestora?
Investițiile în tehnologii de ultimă generație pentru
îmbunătățirea continuă a activităților, proceselor
și produselor sunt parte a culturii Companiei și a
Grupului ALRO, iar schimbările din perioada recentă
au accelerat anumite proiecte aflate în derulare. Spre
exemplu, la nivelul Grupului a fost instituită semnătura
electronică pentru a simplifica etapa finală de aprobare
a contractelor, iar acest mod de lucru s-a dovedit a fi
extrem de eficient în ultimele luni și ne-a reamintit de
importanța îmbunătățirii constante, indiferent de cât
de util sau confortabil era sistemul implementat până
acel moment.

În plus, am introdus procedura licitației electronice
în achiziții, am finalizat trecerea documentelor de pe
suport de hârtie la documente electronice, monitorizăm
prin GPS întreaga flotă de transport, iar procesul de
De asemenea, să nu uităm că aluminiul reprezintă o digitalizare va continua și anul acesta, cu influențe
materie primă a viitorului verde, un metal post-tranziție pozitive asupra bugetelor de cheltuieli ale ALRO și
care contribuie la atingerea țintelor de neutralitate filialelor sale.
climatică ale României în cadrul Pactului Ecologic În 2021, ALRO a continuat să implementeze măsuri de
European. Proprietățile unice ale aluminiului - greutate digitalizare și în cadrul proceselor sale de producție.
redusă, este moale și ductil, are o conductivitate Aceasta utilizează sistemul Quintiq (planificare,
electrică ridicată, rezistent la coroziune și reciclabil programare și urmărire a producției), sistemul STC
100% putând fi reutilizat la infinit contribuie, de (trasabilitate și control) și sistemul FLI (trasabilitatea
asemenea, la decarbonizarea generală a celorlalte prin fișa electronică de lucru și inspecții). Sistemul
sectoare care îl utilizează și la o economie circulară. FLI oferă trasabilitatea completă a tuturor activităților
Prin urmare, aluminiul reprezintă cea mai bună alegere și materialelor de producție, gestionând în același
pentru multe aplicații industriale.
timp evenimentele care ar putea afecta procesele de
Și cum orice criză poate fi traversată mai ușor dacă este producție și asigurând în timp real toate informațiile
îmbunătățită comunicarea și transparența practicilor relevante necesare pentru a identifica cauzele și
unei companii, am fost proactivi în ceea ce privește posibilele soluții la probleme.
alinierea practicilor noastre de guvernanță corporativă În plus, digitalizarea și un model de afacere
la nivelul celor mai bune standarde internaționale. responsabil și durabil reprezintă aspecte prioritate
Câteva exemple ar fi, păstrarea scorului VEKTOR de detaliate și în Strategia noastră de sustenabilitate. De
9,5 din 10 în 2021 în urma evaluării ARIR (Asociația asemenea, la fel ca toate industriile, companiile care
pentru Relația cu Investitorii la Bursă din România), activează în prezent în industria aluminiului, pe lângă
iar în cadrul Galei ARIR desfășurate în noiembrie 2021, riscurile fizice, trebuie să facă față provocării legate
Raportul Consolidat de Sustenabilitate al ALRO a fost de securitatea cibernetică și să își securizeze ferm
clasat pe primul loc în cadrul categoriei „Cel mai bun strategiile de apărare pentru a-și proteja activele de
Raport de Sustenabilitate”. De asemenea, am făcut posibile atacuri cibernetice. Studiile arată că, de la
pași suplimentari în această direcție și suntem una debutul pandemiei COVID-19, procentul de atacuri
dintre puținele companii din România care a publicat cibernetice a crescut în mod alarmant. Din acest motiv,
și o Strategie de Sustenabilitate. Mai mult, pentru considerăm că securitatea cibernetică este un aspect
optimizarea și consolidarea strategiei noastre de important pentru toate operațiunile ALRO și filialelor
integrare pe verticală, în decembrie 2021, am anunțat că sale, din care pot apărea riscuri financiare, de reputație
am finalizat pașii pentru integrarea activității de vânzări și societale care pot avea un impact asupra lanțului
în structura Grupului prin achiziționarea companiei nostru valoric. Astfel, au fost inițiate măsuri pentru
Vimetco Trading SRL. Această echipă de vânzări are sensibilizarea angajaților cu privire la riscurile de
peste zece ani de experiență și suntem convinși că ne securitate cibernetică și implementarea unui proces de
va permite să îmbunătățim sinergiile între producție și cunoaștere continuă bazat pe o disciplină progresivă,
vânzările de produse finite din aluminiu.
dar și adoptarea de noi măsuri și recomandări de
securitate cibernetică. Au fost implementate programe

20

ANUL XX, NR. 222, Mai - Iunie 2022

periodice de informare și formare privind riscurile de
securitate cibernetică prin care s-a crescut capacitatea
de răspuns a Grupului ALRO privind riscurile potențiale
de securitate cibernetică.
8.
Care este media de vârstă angajaților?
Cum atrageți și cum motivați tinerii din compania
dumneavoastră?
Pentru unele dintre companiile noastre, implementăm
programe de formare specifice pentru a constitui
o rezervă de angajați cu calificări speciale, având
în vedere și tehnologiile de ultimă oră utilizate. În
contrast cu opinia generală privind rolul tinerilor în
piața muncii și cerințele acestora pentru un loc de
muncă, ALRO are o poziție privilegiată, obținută în
urma investițiilor și colaborărilor cu autoritățile locale
pentru implementarea acestui proiect de învățământ
profesional dual cu durata de 3 ani.

de peste 60 de ani este dovada solidității, durabilității și
capacității noastre de adaptare și transformare. ALRO
a realizat investiții de peste 700 de milioane de dolari
de la privatizare până în prezent în echipamente de
ultimă generație și tehnologie inovatoare, eficiență
energetică și în protecția mediului. În contextul actual,
cu nenumărate obiective și ținte privind schimbările
climatice și protecția mediului stabilite la nivel
european și global, am dat dovada unei adaptări rapide,
continuând să implementăm proiecte inovatoare care
să ne permită să ne aliniem la cele mai bune practici
și standarde din industrie și să ne menținem poziția de
top în cadrul companiilor producătoare de aluminiu la
nivel internațional.

Ne dorim ca fiecare investiție pe care o realizăm să
aducă beneficii atât ALRO, cât și comunităților în care
ne desfășurăm activitatea, de aceea avem o colaborare
strânsă cu factorii de decizie locali și suntem adesea
prima companie care finanțează proiecte-pilot în
diverse domenii, precum ALRO Skills Academy. Acest
program de învățământ profesional în sistem dual
a fost demarat în 2017, ALRO fiind prima companie
din Sud-Vestul Olteniei care a încheiat un program
de parteneriat cu Liceul Tehnic Metalurgic Slatina
pentru pregătirea anticipată a potențialilor angajați în
specialitatea mecanic utilaje și instalații în industrie.
De la implementarea proiectului, numărul elevilor din
județul Olt care au optat pentru această formă de
învățământ a crescut de trei ori, de aceea ALRO va
continua dezvoltarea acestuia pentru noi cicluri de
învățământ, la care va adăuga noi specializări pentru
care elevii vor putea opta.
Prima promoție a proiectului ALRO Skills Academy a
susținut și promovat examenul de absolvire, iar unii
dintre elevi (calificați în profesia de mecanic utilaje)
au fost angajați în cadrul ALRO. Astfel, rezultatele
programului de învățământ profesional dual dovedesc
că implicarea Companiei în crearea unor condiții
optime de învățare, alături de cea a instituțiilor locale,
reprezintă un model pentru viitor, în care, la finalul
proiectului tinerii vor avea profesie asigurată, iar ALRO
va beneficia de o forță de muncă bine pregătită și
adecvată necesităților actuale și viitoare.
În plus, prin modul în care ne gestionăm afacerea
și oamenii, prin strategiile de dezvoltare și sistemul
de management, suntem un promotor important al
egalității de șanse între bărbați și femei, urmărind să
identificăm măsuri pentru dezvoltarea carierei femeilor
și tinerilor.
In final, transmiteți un mesaj angajaților, partenerilor
și colaboratorilor dumneavoastră.
ALRO reprezintă un simbol pentru industria
românească și o companie strategică, iar istoria noastră
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Interviu Ondrej Safar - CEO, CEZ Romania
1.
Care este obiectul principal de activitate al
companiei/firmei pe care o conduceți?
ONDREJ SAFAR: Activitatea CEZ este reprezentată de
7 companii din diferite zone de activitate: Distribuție
Energie Oltenia, Ovidiu Development, Tomis Team, MW
Team Invest, CEZ Vânzare, TMK Hydroenergy Power și
CEZ România.
Distribuție Energie Oltenia (fosta CEZ Distribuție)
asigură alimentarea cu energie electrică a șapte județe:
Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Vâlcea.

În plus, eforturile noastre de a atrage fonduri europene
în această direcție sunt constante. Avem în derulare
10 proiecte în valoare de 73 000 000 euro, avem
pregătite și 2 cereri de grant co-finanțate cu fonduri
norvegiene pentru instalarea de panouri fotovoltaice în
2 posturi de transformare ale Distribuție Oltenia și la
TMK Hydroenergy Power, pe luciul celor 4 lacuri Secu,
Gozna, Văliug și Trei Ape. Proiectul dedicat Distribuție
Oltenia tocmai a fost aprobat și urmează să fie încheiat
contractul de finanțare pentru obținerea fondurilor și
implementarea proiectului.

Mai mult, în 2021, Biroul Statelor Unite pentru Brevete
și Mărci a acordat echipei Parcului Eolian CEZ brevetul
de invenție pentru o soluție tehnică care permite
îmbunătățirea performanței turbinelor eoliene. Suntem
mândri de acest rezultat care rezumă rodul muncii
Ovidiu Development, Tomis Team, MW Team asidue, dar și nivelul ridicat de know-how pe care îl
administrează cel mai mare parc eolian pe uscat din cultivăm în cadrul organizației.
Europa, în zona Dobrogea, la Fântânele, Cogealac și
4.
Derulați un amplu program de investiții. Cu
Grădina.
ce provocări vă confruntați în prezent și cum este
TMK Hydroenergy Power gestionează sistemul compania pregatită să raspundă acestora?
hidroenergetic de lângă Reșița, județul Caraș-Severin,
format din 4 microhidrocentrale (Grebla, Crăinicel 1, OS: Cred că vom fi martorii unei digitalizări masive a
Crăinicel 2 și Breazova) și amenajările hidro aferente sectorului energetic pentru a putea răspunde cererii
în creștere de racordare la rețea a utilizatorilor casnici,
de la Timiș Trei Ape, Gozna, Văliug și Secu.
non casnici și, mai ales, a prosumatorilor. În prezent,
2.
Care sunt principalele valori ale companiei la nivelul țării, Distribuție Oltenia are cei mai mulți
și care este strategia de business pe care o prosumatori racordați la rețea (peste 3000) și estimăm
alți 7000 până la finalul anului.
promovați pe termen scurt și mediu?
CEZ Vânzare este principalul furnizor de energie
electrică din sud-vestul României dar și furnizor de
gaze naturale, cu un portofoliu de clienți casnici si
industriali care depășește 1,4 milioane de clienți.

Avem deja finalizate o serie de proiecte menite să ne
ajute, pe de o parte, în eficientizarea activității curente,
reducerea lucrului cu hârtii, trecerea la decizii bazate
pe date, iar pe de altă parte, să facem față impactului
adus de factorii majori de transformare care au loc
în prezent în domeniul energiei: decarbonizarea,
Pentru a oferi confort clienţilor și angajaţilor noștri, descentralizarea și digitalizarea.
dar și pentru a atrage resurse în scopul derulării și
Pandemia globală care a afectat și țara
creșterii afacerii, căutăm zilnic soluţii și ne concentrăm 5.
pe crearea unei poziţii solide în piaţă. Ne adaptăm noastră a avut și are repercusiuni profunde în plan
continuu și facem pași importanţi pentru o trecere de economic, sanitar și social, iar omenirea a fost
la o afacere clasică la una digitalizată prin proiecte brutal aruncată într-o nouă eră și trebuie să se
susţinute din finanţare internă sau atragerea de fonduri adapteze din mers. Care sunt măsurile principale
europene. Scopul nostru este să asigurăm calitatea pe care le-ați luat pentru depășirea situației și
serviciului, să creștem gradul de satisfacţie al clienţilor desfășurarea activității companiei în condiții de
siguranță, asigurând în același timp și protejarea
și să investim în dezvoltarea angajaţilor noștri.
angajaților?
3.
Reprezentați o companie puternică pe
piața de energie din România. Vă rog să menționați OS: Încă de la apariţia primelor cazuri de COVID - 19
succint una dintre poveștile de succes pe care la nivel naţional, ne-am mobilizat pe toate planurile,
compania dumneavoastră le-a înregistrat în ultimii luând în calcul rolurile de importanţă strategică care
derivă din zonele de distribuţie, furnizare şi producţie a
ani.
energiei electrice și crearea unui plan amplu de măsuri
OS: Ne mândrim cu primul program amplu de care să asigure condiţiile optime de protecţie pentru
Transformare Digitală din zona energiei din România angajaţii noştri, cât şi pentru clienţii şi consumatorii de
început încă din anul 2015.
energie electrică şi gaze naturale.
OS: Ultimii ani ne-au arătat că totul este într-o continuă
schimbare și cel mai de preț lucru în acest context este
modul în care răspundem acestor schimbări. Viziunea
noastră este aceea de a facilita transformarea pentru
consumatorii și clienții noștri.
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Am identificat şi implementat prompt măsuri complete
de protecţie în conformitate cu toate recomandările
specialiştilor, am păstrat un dialog permanent şi deschis
cu angajaţii noştrii şi cu autorităţile locale şi centrale,
cărora le-am pus la dispoziţie informaţii actualizate
constant cu privire la situaţia epidemiologică din cadrul
companiei, dar şi legate de anumite activiăţi specifice
ale Grupului.
Am fost primii jucători din sectorul de energie şi
gaze naturale care au hotărât, din spirit de prevenție,
închiderea Centrelor noastre de Relaţii cu Clienţii şi
Consumatorii şi mutarea dialogului cu aceştia din
urmă, în mediul online.
Nivelul de digitalizare al tuturor companiilor din cadrul
Grupului, în special sistemele şi soluţiile tehnice
implementate ne-au ajutat să aplicăm cu mai multă
uşurinţă măsurile de protecţie împotriva râspândirii
SARS – COV2.
Din punct de vedere operațional, am început să
folosim semnături electronice, roboți și ne-am adaptat
sistemele esențiale și aplicațiile la telemuncă.
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7.
Digitalizarea a câștigat un teren imens în
această perioadă, multe domenii de activitate
dezvoltându-se online, mai bine și mai devreme
decât ne-am fi imaginat. Care sunt proiectele la
nivelul companiei dedicate digitalizării și care este
stadiul acestora?
OS: Transformarea digitală este pentru noi un exercițiu
zilnic încă din anul 2015 când ne-am asumat proiectul
SMART Transformation la nivelul operatorului de
distribuție (Distribuție Oltenia) în care vom investi 33
milioane euro în perioada 2021 - 2025. Mai mult, la
nivelul CEZ, folosim din ce in ce mai multe instrumente
digitale, roboți care să ne ajute să eficientizăm
activitatea.
Totodată, în activitatea de producție de energie din
surse regenerabile, TMK Hydroenergy Power a alocat
în perioada 2020 - 2022 aproape 700.000 euro pentru
amplasarea unei noi hidrocentrale Breazova 2, pe
canalul de fund al barajului Văliug.

Cele mai importante proiecte digitale vizează
implementarea contorizării inteligente, modernizarea
și integrarea în SCADA a stațiilor de transformare,
Am transformat provocările pandemiei în oportunități utilizarea eficientă a datelor rețelei, un sistem de
care ne-au demonstrat că putem avea rezultate și în gestiune active (AMS), un proiect de interacțiune
condiții diferite de contextul tradițional.
digitală cu furnizorii și consumatorii de energie, o
6.
Orice criză înseamnă și noi oportunități. platformă care va îmbunătăți calculul și prognoza CPT,
Care sunt oportunitățile pe care le întrevedeți dar și alte sisteme similare.
în perioada
următoare pentru compania Operatorul Distribuție Oltenia a continuat proiectele
dumneavoastră,
pentru
sectorul
energetic sale de smart metering, aprobând cu ANRE un plan de
românesc?
contorizare inteligentă a ariei sale operaționale care
OS: În cadrul companiei, privim provocările ca pe nișe va include instalarea a încă 244 000 contoare până în
de oportunități și alegem să le dezvoltăm pe acelea 2024.
care se potrivesc viziunii noastre. Rămânem foarte Vom continua procesul către o rețea inteligentă,
determinați să operăm într-un mod sustenabil, dar și implementând proiecte precum MDM + MDC (Meter
foarte conectați la nevoile comunității locale.
Data Management System) care vor procesa și
Este o perioadă extrem de dificilă pentru furnizori și transmite datele provenite din contoarele inteligente,
distribuitori, însă căutăm în permanență cele mai bune permițând schimbul de date cu alte baze de date,
inclusiv cu sistemul GIS și sistemul de facturare.
soluții pentru a surclasa aceste provocări.
Sistemul se implementează în co-finanțare, fonduri
Inovăm la nivelul operatorului de distribuție, folosim europene 3 milioane euro, contribuția proprie fiind de
drone în inspecția rețelei, avem în derulare proiecte de aproximativ 2 milioane de euro (40 %).
contorizare inteligentă și continuăm să fim operatorul cu
cei mai mulți prosumeri racordați la rețea, fapt datorat Anul acesta, am început implementarea proiectului
gradului ridicat de digitalizare al rețelei. Tot la nivelul de modernizare a rețelei de distribuție și creșterea
Distribuție Oltenia implementăm un sistem avansat capacității de distribuție a stației de transformare 110/
de management al rețelei și avem multe proiecte cu 20 kV Caracal Vest pentru evacuarea energiei electrice
fonduri europene în diferite stadii de implementare. produse de centralele electrice fotovoltaice. Valoarea
Pregătim un proiect de stocare și furnizare energie proiectului este de 43 de milioane de lei, iar numărul
electrică cu baterii (BESS) de 6MW/6MW la parcul de beneficiari depășește 13 600 de consumatori din
eolian, realizarea unei noi capacități de producție din Caracal și localitățile adiacente.
surse hidro de 0.4 MW în cadrul amenajării existente În plus, am dat startul proiectului Advanced Distribution
de la Reșița, dar și instalarea unor centrale fotovoltaice Management System (ADMS) pentru dezvoltarea unei
plutitoare de 1 MW pe luciul apei lacului Grebla.
rețele inteligente de distribuție, în beneficiul celor
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peste 1,4 milioane de consumatori de energie electrică. generația de electricieni a viitorului cu oportunități
Valoarea proiectului se ridică la 76 milioane de lei și reale pentru elevi.
este co-finanțat din fonduri europene.
Încă din 2016, Distribuție Oltenia a construit laboratoare
electrice de ultimă generație și beneficii personalizate
Lista proiectelor include și:
pentru viitorii electricieni (burse, cursuri de dezvoltare,
- MWM (peste 2.350.000 euro investiți din 2018 concursuri tehnice dedicate, instrumente digitale
până în 2021) cu impact direct asupra timpului de pentru școlile online, sesiuni regulate de practică în
remediere a deranjamentelor electrice cu aproape instalațiile noastre, Clubul de practică etc.), investind
10% mai scurt în 2021, comparativ cu 2019;
până în prezent peste 300.000 de euro.
- GIS, care ne oferă o monitorizare mai bună a În plus, Distribuție Oltenia a dotat cele 7 licee partenere
activelor Distribuție Oltenia, planificarea acestora de ucenici electricieni cu instalații de panouri
pentru configurarea optimă a rețelei și optimizarea fotovoltaice în valoare de aproximativ 15.000 de euro
activității de organizare/ dispecerizare a echipelor pentru fiecare liceu.
de lucru;
Considerăm că #energiavinedelaoameni, de aceea,
- Data Governance prin care vizăm standarizarea angajații noștri sunt mereu în centrul activităților și
proceselor de date, reducerea riscurilor IT și proiectelor companiei, fiind nucleul care ne ajută să
îmbunătățirea securității și controlului sistemelor.
depășim provocările din piață si cu sprijinul căruia
- Enterprise Architecture care presupune integrarea obținem rezultate, distribuim, furnizăm și producem
noilor sisteme cu/ și în cadrul sistemelor existente energie electrică pentru consumatorii noștri.
DEO.
Ne asigurăm în permanență că oamenii noștri sunt
- Digital DEO, proiect menit să îmbunătățească sănătoși, au toate condițiile care să le permită să lucreze
deopotrivă experiența clienților și utilizatorilor în siguranță, dar și cadrul propice pentru dezvoltare
DEO (în procesele de racordare la rețea, profesională. Îmbunătățim constant setul de beneficii
gestionarea sesizărilor/ reclamațiilor, înregistrare oferite angajaților noștri, programele, trainingurile și
deranjamentelor) și pe cea a angajaților prin cursurile de dezvoltare profesională, dar și pe cele de
dezvoltare personală care includ sesiuni de mentorat și
eficientizarea proceselor de lucru și instruire.
coaching, mindfullness, voluntariat intern, etc.
- E-Analytics - vizează o mai bună prognoză orară
pentru CPT (termen scrut, mediu și lung), reducerea În perioada pandemiei, le-am oferit angajaților
costurilor energiei tranzacționate pe Piața de oportunitatea de a-și continua training-urile în mediul
Echilibrare pentru acoperirea CPT și creșterea online prin intermediul Platformei E-learning, am
gradului de identificare a suspiciunilor de sustragere organizat sesiuni periodice cu medici specializați
despre COVID 19 și le-am asigurat materiale sanitare
a energiei electrice.
pentru ei și familiile lor.
- Assets Management System,prin care ne propunem
implementarea unui nou sistem de management În final, transmiteți un mesaj angajaților,
al activelor în procesele de investiții cu impact partenerilor și colaboratorilor dumneavoastră.
în asigurarea veniturilor din tariful de distribuție, OS: Rămânem permanent conectați la comunitățile
maximizarea echilibrului recunoaștere cost/ beneficii în care operăm prin intermediul proiectelor noastre
și nu numai.
de CSR, continuăm să operăm într-un mod sustenabil
La această listă adăugăm proiectele punctuale prin și, desigur, vom rămâne deschiși și în căutare de
care sprijinim autoritățile publice locale în procesele proiecte noi, inovative care să ne aducă mai aproape
de racordare și amplasare a stațiilor de încărcare de țelul nostru: rețele inteligente și tehnologie adaptată
pentru mijloacele de transport electrice sau racordare nevoilor curente.
diferitelor obiective de interes public (săli de sport, Lumea se schimbă, iar noi ne propunem să rămânem
spitale, extinderi aeroport, etc.).
un punct de sprijin pentru clienții și consumatorii noștri
8.
Care este media de vârstă a angajaților? pe parcursul acestei transformări.
Cum atrageți și cum motivați tinerii din compania
dumneavoastră?
ONDREJ SAFAR: Pornind de la media de vârstă destul
de înaintată a angajaților din domeniul energetic, am
demarat proiectul Ucenic Electrician care formează
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Interviu Florin Mircea Pop - DG Energobit
Partener de încredere în proiecte sustenabile
1.
Care este obiectul principal de activitate al
companiei/firmei pe care o conduceți?
Compania pe care o reprezint activează de mai bine
de 30 de ani în sectorul energetic și dezvoltă proiecte
energetice atât pe piața autohtonă, cât și în străinătate,
furnizând soluții energetice inovative și durabile,
perfect adaptate cerințelor specifice ale clienților.
Grupul EnergoBit își împarte activitatea în patru linii
mari de business. Compania este recunoscută în piața
energiei electrice și ca un important producător de
echipamente electrice din țara noastră având două
fabrici proprii unde sunt concepute zilnic produse
autohtone, prezentate în variante prietenoase cu
mediul înconjurător. Echipamentele electrice realizate
permit construcția de soluții integrate pentru creșterea
performanței energetice, soluții de compensare a
energiei reactive, automatizări electrice, hidraulice și
pneumatice, dar și soluții pentru retrofit-ul sistemelor
de alimentare cu energie electrică.

Energie pentru un viitor verde
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să valorifice resursele naturale fără însă a compromite
capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde nevoilor
lor.
Direcțiile strategice abordate răspund evoluțiilor din
piață și sunt menite să consolideze poziția companiei
noastre în industria energetică. Toate resursele
EnergoBit sunt direcționate către o dezvoltare
sustenabilă, prin definirea unor soluții adaptate
cerințelor pieței și nevoilor partenerilor noștri, în
același timp continuând eforturile de îmbunătățire a
performanței la nivelul întregii companii.
3.
Reprezentați o companie puternică pe piața
de energie din România. Vă rog să menționați un
proiect de succes pe care compania dumneavoastră
le-a înregistrat.

Fiecare proiect realizat reprezintă în fapt o poveste de
succes și suntem mândri de fiecare reușită în parte.
Există proiecte excepționale la care EnergoBit a luat
parte si care au devenit repere in industria energetică
EnergoBit oferă soluții complete pentru proiecte din țara noastră. Un proiect remarcabil în acest sens
energetice la cheie, urmărind îndeplinirea criteriilor de îl reprezintă antreprenorialul general pentru lucrările
sustenabilitate - de la creșterea eficienței energetice, electrice din parcul eolian de la Fântânele, Dobrogea
asigurarea securității în alimentarea cu energie, – cel mai mare parc eolian terestru din Europa, al cărui
siguranță sporită în exploatare și până la utilizarea beneficiar este Grupul CEZ.
tehnologiilor moderne, inclusiv pentru producerea
Pandemia globală care a afectat și țara
energiei curate, stocare ori soluții digitale avansate de 4.
noastră a avut și are repercusiuni profunde în plan
management al energiei.
economic, sanitar și social, iar omenirea a fost brutal
Soluțiile tehnice integrate și gradul ridicat de aruncată într-o nouă eră și trebuie să se adapteze din
complexitate al lucrărilor executate până în prezent, mers. Care sunt măsurile principale pe care le-ați luat
au făcut ca EnergoBit să devină un pilon important pentru depășirea situației și desfășurarea activității
în domeniul ingineriei electrice, cel al producției de companiei în condiții de siguranță, asigurând în
echipamente electrice și un antreprenor de încredere același timp și protejarea angajaților?
pentru orice tip de proiect energetic.
Pandemia a arătat cât de strâns legate și de
2.
Care sunt principalele valori ale companiei interdependente sunt economia și societățile noastre.
și care este strategia de business pe care o Indiferent dacă este sanitară sau economică, o criză
se poate răspândi cu ușurință, iar impactul ei poate
promovați pe termen scurt și mediu?
fi resimțit în lumea întreagă dacă nu se iau măsuri
Încă de la înființarea EnergoBit ne-am pus în slujba unor coordonate și ferme de la bun început.
idei: competitivitate, tehnologie de ultimă generație și
Am luat toate măsurile impuse de autorități pentru a
dorința de a fi mereu în topul serviciilor energetice.
asigura desfășurarea activității pe timpul pandemiei,
Aceste principii au fost constant în centrul activității pe dar am avut și noi măsuri interne prin care am căutat
care o desfășurăm. Calitatea produselor și a serviciilor să asigurăm distanțarea fizică, dezinfectarea spațiilor și
oferite reprezintă rezultatul responsabilității și a muncii instrumente digitale pentru a ne desfășura activitatea
asidue de care dăm dovadă, EnergoBit bucurându-se fără să afectăm pe cât posibil comunicarea cu clienții,
azi de respectul clienților și al colaboratorilor, dar și de furnizorii și partenerii noștri.
aprecierea comunității.
5.
Orice criză înseamnă și noi oportunități. Care
Acum, companiile noastre trebuie să meargă spre sunt oportunitățile pe care le întrevedeți în perioada
trei direcții majore și vitale: eficiența și independența următoare pentru compania dumneavoastră, pentru
energetică; transformarea digitală a proceselor interne; sectorul energetic românesc?
inovarea.
După apariția conflictului dintre Rusia și Ucraina,
Suntem la curent cu noile tehnologii emergente în piață discursul politic s-a concentrat pe modul în care
și suntem activ implicați în remodelarea sectorului Europa trebuie să întrerupă imediat importurile de
energetic românesc unde încercăm să ne aducem gaze din Rusia și să se orienteze către alte surse. Prin
contribuția cum știm noi mai bine, adresând soluții care urmare, Europa trebuie să găsească o soluție rapidă
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pentru a obține independența energetică, însă drumul viitoare către sustenabilitatea energetică.
către acest obiectiv este plin atât de provocări, cât și
7.
Care este media de vârstă angajaților?
de oportunități.
Cum atrageți și cum motivați tinerii din compania
Indiferent de tipul provocărilor întâmpinate, rămâne dumneavoastră?
important să ne reamintim misiunea fiecăruia dintre noi
și prin soluții viabile să sprijinim economia românească Succesul si longevitatea unui business/unei companii
nu ține doar de dezvoltarea de noi produse, tehnologii,
să treacă pe un trend crescător.
procese ci depinde de asemenea și de structura formării
Țara noastră trebuie să profite de toate oportunitățile și dezvoltării resursei umane. Creșterea economică
care au apărut și vor mai apărea. Cea mai mare a unei organizații depinde într-un procent destul de
oportunitate este accelerarea tranziției către energia mare și de competențele angajaților. Tehnologiile se
curată, iar creșterea producției de energie electrică schimbă foarte rapid și fără o strategie în zona de
din surse regenerabile va aduce așteptări precum learning & development nu poți ține pasul cu ritmul
reducerea atât a utilizării combustibililor fosili, cât și a impus de piață.
prețurilor pe piața energiei.
Motivația este un challenge constant, mai ales în
În contextul situației politice și economice actuale, contextul unei piețe atât de dinamice ca a noastră.
România se află într-o poziție unică, având Marea Consider că, păstrând un focus către a oferi un
Neagră ca un avantaj major, care poate accelera mediu de lucru care să susțină creativitatea, o
procesul de trecere la energia regenerabilă. Atât cultură organizațională care să pună în valoare
energia eoliană offshore și onshore, cât și energia profesionalismul, un program flexibil care să asigure
solară au o importanță strategică pentru sistemul un echilibru între viața profesională și viața personală,
oportunități de dezvoltare și experiențe profesionale
energetic al României.
interesante putem crea premisele pentru un nivel
Un alt avantaj este faptul că România beneficiază de ridicat de motivație al angajaților.
noul val de finanțări UE pentru infrastructura energetică
strategică. La momentul actual compania noastră are În EnergoBit punem accent deosebit pe procesul de
în derulare proiecte de producere a energiei curate in evaluare al personalului, iar în cadrul acestuia este
diferite stadii. Am obținut permise ATR ce însumează evaluat inclusiv potențialul angajaților de a prelua
aproape 3000 MW, o parte din proiecte sunt în pe viitor sarcini mai complexe sau de a fi promovați
execuție, multe sunt în faza ready to built – dintre care pe linia ierarhică. Participăm intens la procesul de
un număr semnificativ au șansa să ajungă în piață calificare a angajaților noștri și desfășurăm intern
proiecte mature. De asemenea, până la momentul școlarizări pentru angajații noștri, pentru dezvoltarea
acesta suntem implicați în peste 100 de proiecte mici cunoștințelor de specialitate, cunoștințelor despre
produse, despre sisteme precum și a metodelor de
spre medii finanțate prin programul PNRR.
relaționare cu piața, respectiv partenerii noștri.
Pentru ca toate aceste măsuri să funcționeze este
necesar să se elaboreze strategii coerente, performante Media de vârstă în Grupul EnergoBit este de aproximativ
caracterizate de stabilitate, cu viziune clară și precisă 40 de ani, ceea ce înseamnă că avem foarte mulți tineri
care să propulseze țara noastră în cadrul țărilor care vor să schimbe ceva, care vin cu idei noi și care nu
dezvoltate din Europa. Avem șansa de a dezvolta noi își doresc să se plafoneze. Ei sunt, de fapt, atuul nostru
industrii, de a crea noi locuri de muncă şi de a genera în abordarea viitoare a generației mai tinere.
valoare adăugată în economie.
Spiritul de echipă și susținere, aprecierea
6.
Digitalizarea a câștigat un teren imens în performanțelor individuale cât și libertatea de a
această perioadă, multe domenii de activitate dezvolta idei inovatoare, definesc atmosfera de lucru
dezvoltându-se online, mai bine și mai devreme în familia EnergoBit. Tineri lucrează alături de seniori,
decât ne-am fi imaginat. Cât de importantă este persoane cu experiență lângă tineri în formare, uniți
de aceleași valori comune: loialitate, umanitate și
digitalizarea pentru activitatea companiei?
încredere.
A devenit foarte clar pentru toata lumea, că situațiile
In final, transmiteți un mesaj angajaților,
cu care ne-am confruntat în ultimii ani au accentuat 8.
necesitatea creșterii gradului de automatizare în partenerilor și colaboratorilor dumneavoastră.
rețele electrice și a digitalizării proceselor, în același
timp reprezentând și o oportunitate în timpul tranziției Mesajul meu ar fi unul general de încurajare și
încredere.
energetice.
Este nevoie de acces rapid la date extrem de precise Trebuie să conștientizăm că viitorul nostru va avea
în timp real care să permită operatorilor de energie înfățișarea pe care noi o gândim și o creionăm astăzi.
Nu trebuie să-l privim ca pe o necunoscută, ci ca pe
electrică să ia decizia corectă.
un rod al viziunii și faptelor noastre de azi! Totul este
În cadrul EnergoBit avem un departament dedicat dinamic si evoluează, însă trebuie să fim mult mai
ingineriei electrice și în toate soluțiile tehnice pe care încrezători asupra viitorului energiei în România.
le concepem înglobăm elementele de digitalizare
necesare pentru monitorizarea și controlul sistemelor Să nu așteptăm ca totul să fie perfect. Toate aceste
energetice, întrucât știm că reprezintă una din direcțiile imperfecțiuni pot fi depășite prin dialog și comunicare!

Steering Business
Successfully

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 eﬁcientă 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 modiﬁcate.

www.horvath-partners.ro
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Interviu Nuță Nicolae Florin - PresedinteDirector General, General Turbo
1.
Care este obiectul principal de activitate al
companiei/firmei pe care o conduceți?
R: Cod CAEN 2811 Fabricarea de motoare și turbine
(cu excepția celor pentru avioane, autovehicule si
motociclete);
2.
Care sunt principalele valori ale companiei
si care este strategia de business pe care o
promovați pe termen scurt si mediu?

R: Unul din ultimele noastre proiecte de succes a avut
drept obiect proiectarea, execuția, livrarea și punerea
în funcțiune a unei turbine cu abur în contrapresiune cu
o putere de 8.65 MW, la o turație de 10 000 rpm pentru
un partener din Coreea de Sud.
Considerăm finalizarea acestuia o poveste de succes,
deoarece a fost foarte dificil să pătrundem pe piața din
Coreea de Sud.

Punerea în funcțiune a avut loc în anul 2020 și turbina
R: Valorile esențiale ale companiei sunt cele ce întrețin funcționează fără întrerupere de atunci.
viziunea, conturează cultura organizațională și reflectă
ceea ce reprezintă firma de fapt, mai exact una din
valorile esențiale ale companiei este reprezentată de
calitate, orice produs care nu satisface standardele
impuse este eliminat automat.
Aceste valori îi educă pe clienți și pe potențialii clienți
legat de identitatea companiei. În special în lumea
competitivă în care trăim, un set de valori grăitor este
categoric un avantaj în fața concurenței.
În ceea ce privește strategia de business, aceasta
este adaptată și orientată permanent către acțiunile
din piață, prin participarea și implicarea în proiecte
energetice autohtone – marea majoritate orientate către
segmentul reabilitărilor / reparațiilor / mentenanței /
serviciilor conexe și mai puțin pe producerea de grupuri
energetice noi;
Fructificarea continuă a poziției dobândite pe
piețele externe, prin implicarea activă în proiecte de
manufacturare a echipamentelor energetice noi cât și 4. Derulați un amplu program de investiții. Cu ce
în cele de reparație/modernizare/asistență tehnică/ provocări vă confruntați în prezent și cum este
compania pregătită să răspundă?
servicii post-vânzare;
Continuarea promovării serviciilor conexe de echilibrări
dinamice a rotoarelor, reparații, service echipament
energetic, demarate în anii precedenți, în vederea
adaptării la cerințele tot mai crescute ale pieței;

R: Cerințele de renunțare la producția de energie
electrică bazată pe cărbune și incertitudinile legate de
introducerea în taxonomia aferentă a energiei nucleare
și a gazelor naturale ca etape de tranziție, au determinat
escaladarea cotațiilor pe piețele de profil, enunțând ca
principale cauze:

Continuarea dezvoltării activităților de concepție/
proiectare/inginerie și fabricație instalații de pompare
Creșterea valorii certificatelor de emisii CO2;
prin realizarea de pompe pentru domeniul petrochimiei & pompe energetice de circulație;
Dificultăți în producția de energie electrică
Continuarea activității de implementare a tehnologiei (capacități insuficiente);
de concepție/proiectare/fabricație a generatoarelor și
Amânarea repetată a construirii unor capacități
motoarelor electrice, precum și Extinderea portofoliului noi
de
producție
relevante pentru Sistemul Energetic
de produse.
Național (trenarea încă din anul 2009 a proiectului
3.
Reprezentați o companie puternică pe investițional de la CNE Cernavodă Unitățile nr. 3 și 4).
piața de energie din România. Vă rog să menționați
succint una dintre poveștile de succes pe care Restrângerea livrărilor de gaze naturale de către
compania dumneavoastră le-a înregistrat în ultimii principalii exportatori, nivelul redus al stocurilor de
gaze naturale la nivel European, precum și o serie de
ani.
probleme relativ la producția de energie regenerabilă
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(continuitate, predictibilitate) a amplificat, de 7. Digitalizarea a câștigat teren imens în această
perioadă, multe domenii de activitate dezvoltânduasemenea, volatilitatea prețurilor pe piețele de profil.
se online, mai bine și mai devreme decât ne-am
Peste toate acestea s-a suprapus, în Romania, decizia imaginat. Care sunt proiectele la nivel de companie
de liberalizare a pieței de energie (electrică și gaze dedicate digitalizării și care este stadiul acestora ?
naturale), piața fiind astfel marcată de instabilitate
și lipsă de predictibilitate pe termen scurt și mediu R: General Turbo a investit constant în partea de
(PIP-PZU, PCCB etc.), accentuând astfel consecințele digitalizare, ținând pasul cu evoluția atât la nivel de
negative induse de evoluțiile din spațiul european. (PIP digitalizare online, cât și la nivel de digitalizare tehnică.
– Prețul de închidere a pieței ; PZU – Piața pentru ziua Ținând cont de specificul de activitate, am fost nevoiți
următoare ; PCCB – Piața centralizată a contractelor să modernizam mașinile unelte, prin achiziția de
mașini în comanda numerică, precum și modernizarea
bilaterale de energie electrică).
sistemului CCTV.
În aceste condiții, departamentele de specialitate din
GENERAL TURBO au consemnat majorări ale prețurilor 8. Care este media de vârstă angajaților? Cum
(cu tendință crescătoare pentru 2022) pentru toate atrageți și cum motivați tinerii din compania
componentele circumscrise fluxurilor de producție. Pe dumneavoastră?
de altă parte, Societatea a implementat procedurile
de control intern care să asigure o bună funcționare R: Media de vârstă a angajaților este de 48 ani.
a Societății astfel încât aceasta să poată preveni și Tinerilor care vin în companie li se oferă oportunitatea
detecta eventuale fraude sau erori.
de a-și atinge potențialul și sunt lăsați să lucreze în felul
5. Pandemia globală care a afectat și țara noastră lor, fără a avea un sistem birocratic, rapoarte cu mai
a avut și are repercusiuni profunde în plan multe pagini, întâlnirile inutile și tehnologia învechită,
economic, sanitar și social, iar omenirea a fost lucrează într-un mediu în care individualitatea lor este
brutal aruncată într-o nouă eră și trebuie să se apreciată.
adapteze din mers. Care sunt măsurile principale Suntem flexibili inclusiv acolo unde situația o impune
pe care le-ați luat pentru depășirea situației și să li se ajusteze programul de lucru. Participa la cursuri
desfășurarea activității companiei în condiții de de specializare/perfecționare anual, atât în țară cât și
siguranță, asigurând în același timp și protejarea în străinătate în vederea formării și dezvoltării lor.
angajaților?
MESAJ PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL:
R: În timpul pandemiei, grija principală a fost
îndreptată către partea umană, intensificând măsurile Succesul de durată al unei companii depinde în
care au fost aplicate la nivel național și susținând și totalitate de oamenii care o conduc și de angajații
evaluând periodic starea de sănătate a angajaților, acesteia.
prin programe de testare și implementarea lucrului de
acasă în sectoarele unde activitatea permitea această Unicitatea afacerii este dată de marcă, strategie, valori,
viziune, misiune, parteneri și clienți.
modalitate.
6. Orice criză înseamnă și noi oportunități. Care
sunt oportunitățile pe care le întrevedeți în perioada
următoare pentru compania dumneavoastră,
pentru sectorul energetic românesc?
R: Consecințele socio-economice asociate crizei
energetice fiind diferențiate, dar general resimțite la
nivelul Uniunii Europene, au determinat autoritățile
competente să-și nuanțeze poziția în raport cu politica
privind reducerea accelerată a nivelului de emisii de
noxe din industria energetică pe bază de hidrocarburi
(cu preponderență cărbune și păcură) și orientarea
rapidă spre atingerea țintelor asumate privind
ponderea energiei verzi în structura de producție la
nivel național, conform legislației Uniunii Europene.
Această schimbare de optică la nivelul Uniunii
Europene poate însemna o oportunitate pe termen
scurt și mediu de valorificare a potențialului GENERAL
TURBO pe domeniul reparațiilor de turbine cu abur
clasice (de diverse puteri), activități care în perioada
2020-2021 cunoscuseră un trend descendent.
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S.C. GENERAL TURBO S.A.
Compania GENERAL TURBO a dobândit în
cei 48 de ani de existență, statutul de
lider pe piața autohtonă a producerii
echipamentelor energetice
complexe pentru domeniul
clasic și nuclear. În egală
PROIECTARE
măsură și-a extins
prezența pe piețele
externe câștigându-și
locul pe o piață
competitivă,
INGINERIE
INGINERIE
exigenta și
într-o continuă
schimbare.

Investiții în energie la nivel mondial

Ediția din acest an a raportului World Energy Investment
oferă o actualizare completă a situației investițiilor în
2021 și estimări complete ale perspectivelor pentru
2022. Acesta analizează modul în care investitorii
evaluează riscurile și oportunitățile în toate domeniile
de aprovizionare cu combustibili și energie electrică,
minerale critice, eficiență și cercetare și dezvoltare, pe
fondul incertitudinilor legate de modul în care se vor
desfășura evenimentele în 2022, și anume războiul
în curs de desfășurare din Ucraina, perspectivele
economiei mondiale și, în unele țări, riscurile continue
pentru sănătatea publică cauzate de pandemie.
Raportul se concentrează asupra unor caracteristici
importante ale noului peisaj investițional care sunt
deja vizibile, inclusiv asupra perspectivei securității
energetice prin care sunt privite acum multe investiții,
asupra presiunilor generalizate asupra costurilor,
asupra creșterii majore a veniturilor pe care prețurile
ridicate ale combustibililor le aduc furnizorilor
tradiționali și asupra așteptărilor tot mai mari din
multe țări ca investițiile să fie aliniate la soluții pentru
criza climatică.

DOTĂRI
DOTĂRI
MENTENANȚĂ
MENTENANȚĂ

Prețurile ridicate ale combustibililor, presiunile
inflaționiste și blocajele din lanțul de aprovizionare,
nevoia urgentă de a accelera transformarea sectorului
energetic către un nivel net zero, precum și invazia rusă
în Ucraina creează un amestec puternic de presiuni
și stimulente pentru investitorii în energie. Acest nou
raport World Energy Investment 2022 (WEI 2022) este
al șaptelea din seria anuală a IEA în care este oferit un
punct de referință la nivel mondial pentru urmărirea
fluxurilor de capital în sectorul energetic. Importanța
acestei probleme nu a fost niciodată mai mare, pentru
consumatori, investitori, factori de decizie politică și
pentru planetă. Tendințele investiționale din ultimii ani
au contribuit la criza pe care cu toții o resimțim astăzi.
Edițiile anterioare ale WEI au evidențiat în repetate
rânduri deficitul de investiții în energie și posibilele
implicații pentru piețele energetice, securitate și
emisii. De exemplu, pe pagina de deschidere a WEI
2019, directorul executiv a observat modul în care
analiza IEA a evidențiat mai multe neconcordanțe
care necesită o privire atentă din partea factorilor de
decizie politică și a altor părți interesate.

PRODUCȚIE
PRODUCȚIE
MONTAJ
MONTAJ
PUNERE ÎN
FUNCȚIUNE
FUNCȚIUNE
PUNERE ÎN

ASISTENȚĂ
TEHNICĂ
TEHNICĂ
ASISTENȚĂ
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S.C. GENERALTURBO S.A.
Șoseaua Berceni nr. 104,
Sector 4, București
www.generalturbo.eu

Fig. 1 – Evoluția cheltuielilor pentru energie curată, la nivel mondial
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Prețurile ridicate, creșterea costurilor, incertitudinea
economică, preocupările legate de securitatea
energetică și imperativele climatice reprezintă
un cocktail puternic de factori care influențează
investițiile în energie la nivel mondial. Investițiile sunt
esențiale pentru a aborda multiplele aspecte ale crizei
energetice actuale: pentru a reduce presiunea asupra
consumatorilor, pentru a aduce lumea pe o traiectorie
net zero, pentru a stimula redresarea economică și, în
special pentru Europa, pentru a reduce dependența
de Federația Rusă (denumită în continuare "Rusia")
în urma invaziei acesteia în Ucraina. Guvernele,
companiile și investitorii se confruntă cu o situație
complexă în momentul în care decid ce proiecte
energetice să susțină, nevoile urgente pe termen scurt
nefiind aliniate automat cu obiectivele pe termen
lung. Multe lucruri depind de aceste alegeri. Prețurile
ridicate încurajează unele țări să intensifice investițiile
în combustibili fosili, în timp ce încearcă să își asigure
și să își diversifice sursele de aprovizionare. Cu toate
acestea, soluțiile de durată la criza actuală constau
în accelerarea tranziției către o energie curată, prin
intermediul unor investiții mai mari în eficiență, în
electricitate curată și într-o gamă de combustibili
nepoluanți. Aceste elemente sunt esențiale, de
exemplu, în planul REPowerEU al Uniunii Europene
pentru a reduce dependența de Rusia. Există multe
modalități de a răspunde la criza energetică imediată
care pot deschide calea către o economie mai curată
și mai mai curat și mai sigur.
Se preconizează că investițiile în sectorul energetic
vor crește cu 6% în 2022, după o revenire puternică de
7% în 2021 față de nivelurile afectate de Covid în 2020.
Guvernele, companiile și consumatorii fac presiuni
pentru o electrificare mai aprofundată a economiei și
pentru accelerarea tranziției către energia curată. Se
preconizează că investițiile din 2022 vor urma tendința
de creștere observată în 2021, conduse de energia
din surse regenerabile, rețelele electrice și stocarea
în baterii, care au reprezentat peste 80% din totalul
investițiilor în sectorul energetic începând cu 2019.
Investițiile globale în petrol și gaze naturale au
crescut la peste 380 de miliarde USD în 2021, dar
acestea sunt încă sub nivelurile anterioare pandemiei,
iar escaladarea costurilor diminuează impactul
cheltuielilor mai mari asupra nivelurilor de activitate. O
creștere notabilă a investițiilor din partea companiilor
petroliere naționale, în special în Orientul Mijlociu, a
reprezentat aproximativ 80% din creșterea investițiilor
în 2021. Cheltuielile de explorare în 2021 au rămas sub
nivelurile de dinaintea pandemiei, deși aprobările de
proiecte au înregistrat un salt de 85% de la an la an.
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În 2021, multe dintre mineralele și metalele care sunt
esențiale pentru tehnologiile energetice curate au
înregistrat creșteri de preț pe scară largă din cauza
unei combinații dintre creșterea cererii, a perturbării
lanțurilor de aprovizionare și a preocupărilor legate
de restrângerea ofertei. Prețurile pentru litiu și cobalt
au crescut mai mult decât dublu în 2021, iar cele
pentru cupru, nichel și aluminiu au crescut toate cu
aproximativ 25-40%.
După o stagnare continuă în anii precedenți,
investițiile globale în eficiență energetică, electrificare
și energie din surse regenerabile pentru utilizări
finale au atins noi maxime în 2021, cu o creștere
de 27% față de nivelurile din 2020. Investițiile în
eficiență energetică în clădiri au primit un impuls
din partea programelor guvernamentale legate
de stimulente, a reglementărilor nou adoptate și a
vânzărilor record de pompe de căldură. În domeniul
transporturilor, vânzările anuale de vehicule electrice
s-au dublat, ceea ce a dus la creșterea cifrelor privind
electrificarea. Investițiile în eficiența energetică în
sectorul industrial au crescut, de asemenea, în 2021,
deoarece redresarea s-a dovedit puternică, în special
în Statele Unite, iar producția de materiale a crescut
substanțial. Noi anunțuri de investiții în inițiative de
decarbonare a proceselor industriale în economiile
avansate au contribuit, de asemenea, la creștere.
Importanța strategică a inovării în domeniul
energiei, inclusiv a cercetării și dezvoltării (C&D) și
a activităților demonstrative, rămâne mai mare ca
niciodată: fără o creștere semnificativă a cheltuielilor
pentru inovare în domeniul energiei, obiectivele
climatice și perspectivele economice pe termen lung
sunt în pericol. Dar incertitudinea pieței care a rezultat
din pandemia Covid-19 și din războiul destabilizator
din Ucraina afectează cheltuielile pentru inovare
energetică, la fel cum a afectat investițiile în alte
active energetice. Sprijinul politic pentru inovarea în
domeniul energiei nepoluante contracarează această
incertitudine prin susținerea eforturilor publice și
private, orientându-le în același timp către rezultate
durabile pe termen lung. Acest echilibru în schimbare
de factori colorează perspectivele noastre privind
investițiile pe termen scurt.
Finanțarea durabilă a căpătat un rol din ce în ce
mai important în discuțiile privind politica climatică,
introducând factorii de mediu în procesul decizional
privind investițiile.

Platformă online WEC pentru determinarea coeficienților de țară la nivel global pentru
Instrumentul Energy Issues Monitor

https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2022
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Platformă online WEC pentru determinarea coeficienților de țară la nivel global pentru
Instrumentul Energy Trilemma Index
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Către un viitor verde & digital

Tehnologii de măsurare pentru
tranziția energetică și flexibilizarea
centralelor termo-electrice
Instrumentatie de proces pentru industria energetica
• Gamă largă de instrumente de masura debit, nivel, temperatură, presiune, sisteme de
alimentare cu gaz și contoare de debit fiscale
• Debitmetre cu element primar si traductor de presiune diferentiala precum și debitmetre
ultrasunete, pentru masurarea debitelor conform standardelor impuse la testele de
performanta ale cazanelor energetice
• Debitmetre masice și densimetre pentru păcură, amoniac, șlamuri, var, etc.
• Nivelmetre fără contact pentru solide și pentru lichide
• Traductoare de temperatură
• Analizoare de proces pentru monitorizarea si controlul apei / aburului din cazane

krohne.link/power-generation

36

ANUL XX, NR. 222, Mai - Iunie 2022

Uniunea Europeană își propune să fie durabilă,
echitabilă și competitivă. Pentru a menține planeta
locuibilă și pentru a profita de oportunitățile
economice, Uniunea Europeană se angajează
într-o tranziție rapidă și favorabilă incluziunii către
economii și stiluri de viață durabile din punct de
vedere ecologic. Tranziția ecologică are ca scop
realizarea sustenabilității și combaterea schimbărilor
climatice și a degradării mediului. În același timp,
importanța crescândă a tehnologiilor digitale
transformă societățile și economiile. În cadrul
tranziției digitale, Uniunea Europeană urmărește să
valorifice tehnologiile digitale în scopul sustenabilității
și al prosperității și să capaciteze cetățenii și
întreprinderile. Gestionarea cu succes a tranziției
ecologice și a tranziției digitale "gemene" reprezintă
piatra de temelie pentru asigurarea unui viitor durabil,
echitabil și competitiv. Nu mai este timp de pierdut, iar
cele două tranziții trebuie realizate împreună. Pentru
a le debloca potențialul și pentru a preveni efectele
negative, tranzițiile ecologică și digitală necesită o
gestionare proactivă și integrată.

Acest studiu prevede modul în care tehnologiile
ecologice și digitale pot contribui la realizarea
obiectivelor
tranziției
gemene.
Angajamentul
politic de a avea o Europă cu emisii nete de dioxid
de carbon până în 2050 este utilizat ca principiu
orientativ normativ pentru a identifica termenele de
inovare a tehnologiilor verzi și digitale. Este vorba de
o abordare retrospectivă orientată spre obiective ,
care analizează foile de parcurs ale tehnologiilor verzi
specifice fiecărui sector în parte, în ceea ce privește
tehnologiile emergente și în evoluție, de astăzi până
în 2050. În plus, acest studiu evaluează factorii
determinanți și tendințele care influențează diferitele
sectoare.

Capitolul 6 al raportului se concentrează asupra
tranziției ecologice în cele cinci sectoare care emit cele
mai multe gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană,
și anume agricultura, clădirile și construcțiile, energia,
industriile energointensive, precum și transporturile și
mobilitatea. Este prezentată o imagine de ansamblu
a fiecărui sector, împreună cu principalele tendințe
și provocări. Principalele subsectoare și principalele
Studiul “Către un viitor verde & digital” elaborat de tehnologii ecologice sunt prezentate pentru a ilustra
Comisia Europeană analizează modul în care tranziția calendarele viitoarelor inovații pentru ca acestea
ecologică și cea digitală se pot consolida reciproc. să devină mai ecologice, precum și modul în care
Accentul este pus pe modul în care tehnologiile tehnologiile digitale pot sprijini tranziția ecologică în
digitale pot contribui la combaterea schimbărilor aceste sectoare.
climatice și a degradării mediului. Scopul este de
a înțelege mai bine varietatea de legături dintre Sectorul energetic este cel mai mare emițător de gaze
tranziția digitală și cea ecologică, sinergiile, punctele cu efect de seră din Uniunea Europeană. Acest capitol
de tensiune și efectele neintenționate ale acestora. se concentrează pe producția de energie electrică
Acest studiu adoptă o perspectivă pe termen lung (care contribuie cu 25% din emisiile de gaze cu efect
a tranziției ecologice și digitale - cele două tranziții de seră din Uniunea Europeană) și pe producția de
gemene - până în 2050. Acesta analizează tehnologiile combustibili. Tehnologiile de producere a energiei
necesare pentru aceste tranziții gemene și modul din surse regenerabile cu costuri reduse au făcut din
în care acestea interacționează. Studiul analizează, sectorul energetic o piatră de temelie pentru tranziția
de asemenea, factorii contextuali sociali, economici către o Europă neutră din punct de vedere climatic.
și politici care vor juca un rol în implementarea cu Cercetările arată că reducerile timpurii și constante
ale emisiilor în acest sector reprezintă calea cea
succes a tranzițiilor gemene.
mai eficientă din punct de vedere al costurilor către
Acest raport prezintă o perspectivă pe termen lung neutralitatea climatică, ceea ce înseamnă că o acțiune
asupra modului în care se poate ajunge la o Europă imediată în acest sector ar fi extrem de benefică.
neutră din punct de vedere climatic până în 2050.
Pactul Ecologic European propune obiective și măsuri Atingerea obiectivului de neutralitate climatică până
ambițioase pentru o Uniune Europeană durabilă. în 2050 reprezintă o provocare pentru sectorul
Acesta cuprinde măsuri în diverse domenii, cum ar energetic. Părțile interesate au investit în infrastructuri
fi poluarea, eficiența energetică, biodiversitatea și centralizate, inflexibile, bazate pe combustibili fosili,
producția de alimente. Unul dintre obiectivele-cheie care vor trebui eliminate înainte de sfârșitul duratei
este atingerea neutralității climatice în Uniunea de viață și care ar putea genera active imobilizate în
Europeană până în 2050, iar orizontul de timp al valoare de 6-7 miliarde EUR. În plus, activitățile care în
prezent sunt mari consumatoare de dioxid de carbon,
acestui studiu este aliniat la acest obiectiv.
cum ar fi încălzirea și transportul, trebuie să fie
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electrificate, ceea ce implică schimbări substanțiale
în procesele de producție și în infrastructură. În plus,
combustibilii fără emisii de dioxid de carbon, cum
ar fi hidrogenul, trebuie să înlocuiască combustibilii
fosili, de exemplu în cazul în care electrificarea nu
este posibilă. Disponibilitatea și costurile materiilor
prime esențiale necesare pentru anumite tehnologii
energetice, cum ar fi stocarea energiei, reprezintă
o altă provocare. Aceste provocări vor declanșa noi
evoluții care vor transforma sectorul energetic.
Tehnologiile digitale pot juca un rol esențial în
facilitarea implementării tehnologiilor ecologice în
sectorul energetic. Simularea și prognoza cu ajutorul
tehnologiilor digitale pot accelera ciclurile de cercetare
și dezvoltare pentru noi materiale, produse, procese
sau modele de afaceri în domenii în care tehnologiile
ecologice și cu emisii zero de dioxid de carbon nu
sunt încă competitive. De asemenea, acestea pot
permite sau îmbunătăți analiza, planificarea și luarea
deciziilor în sectorul energetic. De exemplu, ele pot
îmbunătăți estimările privind potențialul de generare
a energiei din surse regenerabile sau pot facilita
gestionarea seturilor mari de date acumulate de
contoarele inteligente. În plus, tehnologiile digitale
pot contribui la optimizarea gestionării sistemelor,
în special a funcționării sistemelor energetice, a
centralelor electrice, a rețelelor electrice, a piețelor de
energie electrică sau a lanțurilor de aprovizionare și
a instalațiilor care deservesc astfel de piețe. În cele

EDITORIAL
din urmă, tehnologiile informației și comunicațiilor
pot stabili canale de comunicare între diferitele părți
interesate și elementele tehnice ale unui sistem
energetic (de exemplu, pentru a facilita o plată între
producătorii și consumatorii descentralizați de energie
electrică).
Mai multe tehnologii de producere a energiei din surse
regenerabile vor juca un rol în tranziția energetică, dar
energia eoliană și cea solară sunt cele mai importante,
deoarece pot fi cele mai eficiente din punct de vedere
al costurilor pentru producerea de energie.
Rețelele energetice și stocarea oferă o flexibilitate
care va fi crucială pentru a face față unei structuri de
generare a energiei din ce în ce mai descentralizate și
variabile (adică în care energia este generată atunci
când condițiile sunt favorabile, cum ar fi vântul sau
soarele suficient).
Gestionarea cererii ar putea permite adoptarea unor
cote ridicate de energie din surse regenerabile. Prin
reorientarea consumului de energie către perioadele
de producție abundentă de energie din surse
regenerabile, ar fi necesară o capacitate mai mică de
producție de energie din surse regenerabile, ceea ce
ar face tranziția energetică mai eficientă din punct de
vedere al costurilor. Instrumentele digitale ar putea
ajuta la simularea cererii și, astfel, la îmbunătățirea
gestionării cererii.

Fig. 1 – Calendarul inovării în domeniul tehnologiilor ecologice în sectorul energetic
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/58c3af16-f692-11ec-b976-01aa75ed71a1/language-en
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Costurile de generare a energiei din surse
regenerabile în 2021

Competitivitatea surselor regenerabile de energie a
continuat să se îmbunătățească în 2021. Datele din
baza de date IRENA privind costurile regenerabilelor
și analiza tendințelor recente din sectorul energetic
afirmă rolul esențial al acestora în călătoria către
un viitor net zero la prețuri accesibile și fezabile
din punct de vedere tehnic. Costul mediu ponderat
la nivel mondial al proiectelor de energie solară
fotovoltaică (PV), eoliană onshore și offshore nou
puse în funcțiune în 2021 a scăzut. Acest lucru s-a
întâmplat în ciuda creșterii prețurilor materiilor prime
și ale echipamentelor regenerabile în 2021, având în
vedere că există un decalaj notabil înainte ca aceste
creșteri de costuri să apară în costurile totale instalate
ale proiectelor, iar îmbunătățirile semnificative ale
performanței în 2021 au ridicat factorii de capacitate,
în special pentru energia eoliană onshore.
Obiectivul principal al raportului “Costurile de
generare a energiei din surse regenerabile în 2021”
rămâne raportarea factorilor constitutivi ai proiectelor
de producere a energiei din surse regenerabile
care permit o evaluare a costului nivelat al energiei
electrice (Levelised Cost of Electricity - LCOE) și a
influențelor care stau la baza acestuia. LCOE al unei
anumite tehnologii reprezintă raportul dintre costurile
pe durata de viață și producția de energie electrică
pe durata de viață, ambele fiind actualizate la un an
comun, folosind o rată de actualizare care reflectă
costul mediu al capitalului. Prin urmare, parametrii
de cost și de performanță comuni tuturor capitolelor
tehnologice includ:
- costurile totale instalate (inclusiv defalcarea
costurilor, atunci când sunt disponibile) care
reprezintă costul total de finalizare a unui proiect (de
exemplu, inclusiv costurile de dezvoltare a proiectului,
conectarea la rețea, echipamentele, instalarea,
lucrările de construcții civile, cheltuielile neprevăzute
etc.);
- factori de capacitate, calculați ca raport între
producția anuală și producția teoretică continuă
maximă teoretică continuă a centralei, exprimată ca
procent;
- costurile de exploatare și întreținere (O&M); și

din 2021, noile capacități adăugate, de 257 GW, au
fost cu doar 3% mai mici decât în 2020, dar au fost cu
41% mai mari decât cei 182 GW adăugați în 2019, care
a fost un an record la momentul respectiv (IRENA,
2022a). Între 2000 și 2021, capacitatea de producție
de energie din surse regenerabile la nivel mondial a
crescut cu puțin peste patru ori, de la 754 GW la 3.064
GW (IRENA, 2022a).
Într-adevăr, sursele regenerabile reprezintă o sursă
implicită de generare de energie nouă, la cel mai mic
cost. În combinație cu impactul crizei combustibililor
fosili și cu ambițiile de emisii nete zero, se așteaptă
ca numărul de capacități suplimentare să continue să
crească în anii următori.
În 2021, energia solară fotovoltaică (PV) a fost din
nou cel mai mare contribuitor la acest total, cu noi
capacități suplimentare de 133 GW puse în funcțiune.
Între timp, capacitatea de energie eoliană a crescut
cu 93 GW (energia eoliană onshore reprezentând 72
GW din această creștere). Acest lucru a avut loc după
ce în 2020 au fost adăugate noi capacități eoliene
onshore record de 105 GW.
Programul de analiză a costurilor al IRENA colectează
și raportează datele privind costurile și performanțele
tehnologiilor de producere a energiei din surse
regenerabile din 2012. Obiectivul este de a furniza
date transparente și actualizate privind costurile și
performanța dintr-o sursă fiabilă, având în vedere că
aceste date sunt vitale pentru a se asigura că potențialul
energiei regenerabile este luat în considerare în mod
corespunzător de către factorii de decizie politică,
de către cei care elaborează modele energetice și
climatice și de către alte părți interesate. Fără aceste
date, acești factori de decizie cheie din sectorul
energetic se vor strădui să identifice corect amploarea
rolului pe care îl poate juca energia regenerabilă în
îndeplinirea obiectivelor noastre comune economice,
de mediu și sociale pentru tranziția energetică. Motivul
nu este nou, ratele ridicate de reducere a costurilor și
creșterea rapidă a capacității instalate a tehnologiilor
de energie regenerabilă însemnând că este esențial
să se dispună de date complete și actualizate, pe
piață și pe tehnologie.

Costul mediu ponderat nivelat al energiei electrice
la nivel mondial al noilor proiecte fotovoltaice solare
În ciuda provocărilor legate de lanțul de aprovizionare la scară utilitară puse în funcțiune în 2021 a scăzut
cu 13% de la an la an, de la 0,055 USD/kWh la
- LCOE.

0,048 USD/kWh. Având în vedere că în 2021 a fost
pusă în funcțiune doar o singură centrală solară de
concentrare a energiei (Concentrating Solar Power
- CSP), după ce în 2020 au fost puse în funcțiune
două, implementarea rămâne limitată, iar modificările
costurilor de la un an la altul sunt volatile. Ținând cont
de această rezervă, costul mediu al energiei electrice
produse de noua centrală CSP a fost cu aproximativ 7
% mai mare decât media din 2020.

spre sfârșitul anului 2021 nu au înregistrat costuri mai
mari decât în 2020, dar că, în medie, costul energiei
electrice pentru toate proiectele din 2021 a fost în
continuare mai mic decât în 2020. Deși există limite în
ceea ce privește ceea ce poate fi extrapolat din datele
IRENA, este probabil ca acest lucru să fie explicat în
mod predominant prin cinci factori-cheie:

•
Creșterile
generale
ale
costurilor
echipamentelor au fost modeste la sfârșitul anului
Media globală ponderată LCOE a noilor proiecte 2020 și la începutul anului 2021, când multe proiecte
eoliene onshore adăugate în 2021 a scăzut cu 15%, de puse în funcțiune în 2021 ar fi trebuit să își plaseze
la an la an, de la 0,039 USD / kWh în 2020 la 0,033 comenzile.
USD/kWh. Costul energiei electrice pentru noile
Proiectele mai mari au o putere de cumpărare
proiecte eoliene terestre a scăzut cu un procent de •
mai
mare
și termene de execuție mai lungi, atenuând
12% de la an la an, ajungând la 0,037 USD/kWh.
creșterile
de
prețuri și întârziind impactul majorărilor
Piața eoliană offshore a cunoscut o expansiune fără
precedent în 2021 (21 GW adăugați), iar costul mediu de prețuri asupra proiectelor puse în funcțiune. De
ponderat global al energiei electrice a scăzut cu 13% asemenea, astfel de proiecte mai mari domină din ce
de la an la an, de la 0,086 USD/kWh la 0,075 USD/ în ce mai mult creșterile de capacitate în afara Europei.
kWh.
•
Rezervele pentru situații neprevăzute din
Este posibil ca scăderile de costuri înregistrate în 2021 majoritatea proiectelor vor fi absorbit parțial sau
să nu se repete pentru energia solară fotovoltaică și integral orice creștere a costurilor.
eoliană în 2022, deoarece constrângerile din lanțul de •
Îmbunătățirile tehnologice (de exemplu,
aprovizionare au avut un impact încă de la sfârșitul module fotovoltaice mai eficiente și turbine eoliene
anului 2020, în timp ce creșterile de prețuri la mărfuri mai mari) și îmbunătățirile în ceea ce privește eficiența
s-au accelerat la sfârșitul anului 2021. Acești doi factori și amploarea producției continuă, reducând impactul
au făcut ca prețurile echipamentelor să crească după creșterilor prețurilor la produsele de bază.
ce au înregistrat minime în prima jumătate a anului
2020, când pandemia a început să se manifeste. •
China rămâne piața dominantă pentru noile
Cu toate acestea, după cum s-a menționat mai sus, capacități de producție de energie solară și eoliană
impactul acestor factori asupra proiectelor puse în și are prețuri mai mici la materiile prime și costuri de
funcțiune în 2021 nu a fost suficient pentru a crește transport, în timp ce, în 2021, dinamica pieței locale/
media ponderată a LCOE pe întregul an pe multe politicii sale locale a favorizat, de asemenea, prețuri
piețe individuale și nici la nivel global.Aceasta nu mai mici - cel puțin pentru energia eoliană onshore.
înseamnă că proiectele individuale puse în funcțiune

Fig. 1 – LCOE la nivel mondial pentru tehnologiile de energie solară și eoliană la scară utilitară nou puse în funcțiune,
2020-2021
https://www.irena.org/publications/2022/Jul/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2021
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Statistica Forumului Regional al Energiei
pentru Europa Centrală și de Est - FOREN
2022
Program FOREN 2022
Sunday

THE OPENING CEREMONY
INTERNATIONAL EXHIBITION EXPO FOREN 2022

Monday

•
•
•

Regional Energy Day
Black Sea Energy Potential
WEC Energy Transition Tools

Tuesday

•
•
•
•
•

RTF – WEC Hydrogen Studies
Energy Conventional Resources
Energy Infrastructure Projects
Higher Education in Energy Transition
Dynemic Resilience

Wednesday

•
•

Innovation Insights - Technologies
Energy Efficiency

Câteva remarci interesante

anume European Centre for Energy and Geopolitical
Analysis.

Evenimentul a fost organizat sub sub patronajul
Ministerului Energiei.

Din partea Consiliului Mondial al Energiei (WEC)
am avut reprezentanți din partea WEC Central, WEC
La FOREN 2022 au participat vorbitori reprezentanți Germania și WEC Franța.
ai autorităților din România precum, Ministerul Firme de consultanță în domeniul energetic, precum
Energiei, Ministerul Mediului , ANRE, ANRM, Consiliul DELOITTE Consultancy, Horváth, PwC, VALOREM
Concurenței, Senatul României, Autoritatea Națională Business Advisory, Vlasceanu, Nyerges și Asociatii,
pentru Calificări, Primăria Constanța, Ministerul Tuca, Zbarcea și Asociatii au fost, de asemenea,
Afacerilor Interne, UEFISCDI, dar și reprezentanți alături de noi.
ai autorităților din Europa: Comisia Europeană,
European Union Institute for Security Studies, ACER, Nu au lipsit reprezentanți ai principalilor operatori
BSEC PERMIS.
din domeniul energetic din România: CE Oltenia,
CEZ România, ELECTRICA – DEER, ELECTRICA,
Au mai fost alături de noi reprezentanți ai mediului ENEL, ENGIE, E.ON România, HIDROELECTRICA,
academic: Universitatea Politehnica București, NUCLEARELECTRICA,
ROMGAZ,
Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești, Universitatea TERMOENERGETICA,
TRANSELECTRICA,
Ștefan cel Mare din Suceava, Universitatea Petroșani, TRANSGAZ, dar și din Republica Moldova:
MBA Energy Fabiz și reprezentanți ale unor instituții MOLDELECTRICA.
de cercetare – dezvoltare de renume precum ICPE
CA, ICSI RM. Valcea, ISPE.
Nu în ultimul rând și companiile furnizoare de
echipamente, soluții și servicii energetice au avut
De asemenea, alături ne-au mai fost reprezentanți reprezentanți în cadrul FOREN: ALRO, E-INFRA,
ai organizațiilor non - guvernamentale din România, EnergoBit Control Systems, ESCOROM, Honeywell,
precum AMCHAM, RWEA, PATRES, HENRO, AFEER, Monsson, OMV Petrom, Siemens, Siemens Energy
SAMER, ACUE, CNR – CME, FEL, PRAHOVA CU România, TITAN POWER S.A. București.
HIDROGEN - CENTRU DE EXCELENȚĂ “PH2-CE”,
dar și reprezentanți ai unei organizații europene,
Reflectare eveniment în Media

Statistica evenimentului
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FOREN 2022 în imagini
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WF 1 - Instrumentele CME pentru Tranziția
Energetică - sinteză
Panelul WF-1 privind Instrumentele de Tranziție
Energetică ale WEC utilizate pentru o mai bună
implementare în cadrul Spațiului Economic European,
care a avut loc la Forumului Regional al Energiei
pentru Europa Centrală și de Est (FOREN) 2022, a
beneficiat de o reprezentativitate cu greutate atât în
rândul speakerilor, cât și în ceea ce privește audiența
prezentă în sală.

discuția cu contribuțiile CNR-CME în popularizarea
acestui concept la nivel național și internațional prin
evenimente de profil. Iar de asemenea, domnul Leu a
completat cu informații despre proiectul Energy 101,
dezvoltat de către Future Energy Leaders România
care reprezintă o amplă campanie de informare
dedicată publicului larg privind toate procesele care
compun sistemul energetic.

În continuarea discuției, domnul Ammerlaan a trecut
la prezentarea pe rând a celor 3 instrumente ale WEC
dezvoltate deja de ani de zile, instrumente menite
să traseze situația la nivel mondial din perspectiva
progresului pe care țările îl au de la an la an în atingerea
• Sorin Elisei – Director Risk Advisory/ Energy and țintelor de decarbonare, de creștere a securității
Sustainability, Deloitte Consultancy;
energetice sau de rezolvare a problemelor energetice
identificate la nivel național sau regional. Astfel, cele 3
• Ștefan Frangulea – CFO, Electrica;
instrumente principale prezentate, au fost reprezentate
de:
• Ștefan Gheorghe – CEO, CNR-CME;
Dezbaterile au fost moderate de către dl. Sjoerd
Ammerlaan, Senior Regional Manager for Europe, iar
scena a fost compusă din următorii vorbitori (în ordine
alfabetică):

• Bogdan Leu – Director Programe, FEL România;

•

Energy Trilemma;

• Ionuț Purica – Consilier, CNR-CME.

•

Energy Issues Monitor;

Domnul Ammerlaan a deschis discuțiile din cadrul
panelului printr-o prezentare despre ultimul instrument
lansat al WEC, ce privește conceptul „Humanising
Energy” și cum este acesta utilizat pe scară largă
pentru a aduce energia pe înțelesul tuturor și cum
cetățenii pot fi implicați tot mai mult în luare de decizii
ce privesc energia pe care o utilizează. De aceea,
Consiliul Mondial Mondial al Energiei în parteneriat cu
BBC, au realizat seriile BBC Story works, care au ca și
scop educarea populației cu privire la procesele prin
care trece energia până ajunge în casele oamenilor,
despre viitorul energiei, despre noile tehnologii, studii
de caz și alte teme de interes care se desprind din
acestea.

•

Energy Scenarios.

Ulterior prezentării fiecăruia dintre aceste instrumente,
speakerii au fost invitați să contribuie cu intervenții din
perspectiva entităților pe care aceștia le reprezintă.
Invitații au vorbit despre modul cum sunt aceste
instrumente aplicabile la nivelul național, unde se
Ulterior prezentării conceptului „Humanising Energy”, clasează România în acest moment în ce privește
invitații din cadrul panelului au fost invitați să intervină elemente precum securitatea energetică sau
cu câte o intervenție privind modul cum entitatea pe sustenabilitatea climatică și cum văd ei dezvoltarea
care o reprezintă contribuie la acest concept și cum se României în perspectiva anilor 2030, respectiv 2050.
traduce el în România. Fiecare dintre speakeri a luat
cuvântul prezentând astfel cum mediul de business
din perspectiva domnilor Elisei și Frangulea contribuie Panelul a fost încheiat cu o serie de Q&A la care
la Umanizarea Energiei prin campanii de informare publicul numeros prezent în sală a contribuit cu
a consumatorilor ce țin de eficiență energetică. În întrebări adresate speakerilor, dar și cu remarci aduse
continuare, domnii Gheorghe și Purica au completat de către aceștia pe anumite subiecte punctuale.
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Siemens Energy is a trademark licensed by Siemens AG.

După prezentarea fiecăruia dintre cele 3 instrumente și
a situației actuale la nivel global pe palierele descrise
de către acestea, domnul Ammerlaan a prezentat
publicului prezent și platformele online open-source
ale WEC, unde pot fi aplicate o serie de filtre pentru
aflarea indicilor de evaluare la nivel global ai țărilor
care dețin date introduse în platformă.

siemens-energy.com
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WF 4 - Eficiența energetică și
comportamentul consumatorului - sinteză
Panelul WF-4 privind Eficienta energetica si Comportamentul consumatorilor a avut drept
teme de discutie majora cele doua subiecte cheie din numele panelului. Acest panel din cadrul
Forumului Regional al Energiei pentru Europa Centrală și de Est (FOREN) 2022, a beneficiat
de o reprezentare buna atât în rândul vorbitorilor din panel, cât și în ceea ce privește audiența
prezentă în sală.
Dezbaterile au fost moderate de către dl. Ion Lungu, Prof.dr.ing., Director executiv AFEER si
cunoscuta personalitate in Domeniul Energie si Daniela BARBU, Directror al Departamentului
Eficienta Energetica din cadrul Ministerului Energiei. Vorbitorii invitati au reprezentat institutii cu
atributii in tematica panelului: universitati tehnice, asociatii profesionale- ESCOROM, SAMER,
ACUE, companii furnizoare de solutii, experti din cadrul FEL Romania sau independenti.
Au fost analizate si cele mai recente documente si concepte cu caracter de directivare ale Uniunii
Europene (exemplu: Energy Efficiency First!) si au fost facute referiri si la subiecte de larg interes
in Romania: Energy Poverty si Vulnerable Customer.
Principalele concluzii ale discutiilor din cadrul panelului sunt redate mai jos:
1. Necesitatea unei legislații predictibile și
stabile; eliminarea barierelor de reglementare
(ex. cazul Contractului de eficiență energetică
sau clarificarea problemelor referitoare
la stocare). Introducerea unor prevederi
referitoare la managementul energetic la nivel
de UAT( ex.manager energetic de județ similar
arhitectului șef); acolo unde nu se iau măsuri
adecvate de creștere a eficienței ar fi utile chiar
constrângeri;
2. Educarea și informarea privind beneficiile
creșterii eficienței energetice sunt factori
esențiali; creșterea eficienței energetice
trebuie înțeleasă ca reducerea consumului, dar
menținerea confortului și a calității serviciilor și
nu înseamnă o simplă reducere a temperaturii
de încălzire sau a nivelului de iluminare.
Eliminarea risipei este la îndemâna tuturor și
cu ea trebuie început;

4. O atenție deosebită trebuie acordată
sărăciei energetice, inclusiv prin acordarea
unor ajutoare categoriilor defavorizate, dar
pentru creșterea eficienței este recomandabil
să fie sprijiniți toți consumatorii;
5. Finanțările de la buget să se realizeze pe baza
unor criterii multiple, obiective și transparente;
rezultatele trebuie monitorizate;
6. Participarea consumatorilor la creșterea
eficienței trebuie încurajată, inclusiv printr-un
comportament adecvat al acestora, stimulat
financiar (ex: tarife diferențiate pe ore de vârf
sau gol de sarcină în sistemul energetic);
7. Necesitatea unor acțiuni finalizate; de prea
multe ori se discută, se fac chiar și proiecte,
dar acțiunile rămân în acest stadiu și nu sunt
finalizate.

3. Trebuie susținute și promovate soluții de
inginerie în industrie; proiectele cu tehnologii
mature (ex: folosire LED în iluminare) nu ar
mai trebui să beneficieze de ajutor de stat,
ele putând să fie finanțate din fonduri proprii
având un termen de recuperare scurt;

AUTOMATIZAREA ENERGIEI

Viitorul
încorporat
Reţele flexibile pentru o infrastructură energetică
dinamică, fiabilă și sustenabilă.
siemens.ro/automatizare-energie
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Sesiunea Poster FOREN 2022 - Sinteză
Sesiunea poster a inclus 24 lucrări cu teme care se unităţilor modulare SMR, care vor fi abordate în cadrul
sesiunii poster, sunt teme de un deosebit interes atât
referă la tematica abordată în cadrul FOREN 2022.
pentru specialişti cât şi pentru ceilalţi energeticieni din
Un număr de 9 lucrări se referă la tehnologii noi din alte domenii.
sistemul de energie, cele mai multe dintre ele dezvoltate
în cadrul unor cunoscute centre de cercetare din ţară: Desigur că dintre preocupărilor specialiştilor
din domeniul nuclear nu pot lipsi studiile privind
ICMET Craiova şi ICSI Vâlcea.
factorul uman şi modul în care acesta interferează
Lucrările prezentate de ICMET Craiova cuprind rezultate cu echipamentele sistemului. Aceste aspecte sunt
ale studiilor privind încercarea noilor echipamente, analizate în cadrul unei lucrări prezentate în sesiune
elaborarea de noi soluţii pentru aplicaţii în domeniul poster.
surselor regenerabile şi a studiilor privind creşterea
performanţelor în exploatare a echipamentelor Împortanţa producţiei de gaze şi de petrol, ca surse de
electrice. Rezultatele studiilor efectuate şi prezentate energie primară pentru etapa de tranziţie energetică, a
în cadrul sesiunii poster pot fi deosebit de utile cunoscut un nou nivel odată cu descoperirile din bazinul
Mării Negre. Stadiul actual al acestor descoperiri dar
specialiştilor din domeniul energie.
şi prognoza depozitelor existente, prezentate în cadrul
Lucrările prezentate de ICSI Vâlcea prezintă rezultate sesiunii poster, sunt de un deosebit interes pentru
ale studiilor legate de dezvoltarea noilor baterii litiu-ion elaborarea planurilor de dezvoltarea a economiei ţării.
precum şi pentru realizarea de noi purtători de energie
nepoluanţi. De asemenea, sunt supuse discuţiei Realizarea forajelor şi cunoaşterea comportării
aspecte concrete privind creşterea performanţelor echipamentelor în mediul marin sunt aspecte de
staţiilor de încărcare a automobilelor electrice. Datele interes pentru evaluarea progreselor în valorificarea
prezentate în cadrul sesiunii poster pun în evidenţă acestor resurse. În cadrul lucrărilor prezentate în
eforturile specialiştilor de la ICSI Vâlcea pentru fi sesiunea poster de către cercetătorii de la UPG sunt
participanţi activi la rezolvarea unor probleme actuale abordate principalele probleme pe care specialiştii din
domeniul petrol şi gaze trebuie să le rezolve pentru a
ale energeticii româneşti.
asigura performanţele activităţilor de forare.
11 dintre lucrările prezentate în cadrul sesiunii poster
se referă la studii ale specialiştilor din România în Rezultate ale studiilor efectuate privind dezvoltarea şi
utilizarea surselor regenerabile de energie sunt indicate
domeniul surselor de energie.
în 4 dintre lucrările prezentate în cadrul sesiunii poster.
Aspecte specifice ale energeticii nucleare, care va avea
un rol deosebit în acoperirea necesarului de energie în Specialişti din cadrul Universităţii Politehnica
etapa actuală, dar şi în viitor, sunt abordate în 8 dintre Bucureşti au abordat şi prezintă în cadrul sesiunii
lucrările prezentate în cadrul sesiunii poster. Sunt poster rezultatele studiilor privind problemele legate
prezentate aspecte legate de evaluarea stării actuale de utilizarea surselor solare în cadrul sistemelor locale
a grupurilor nucleare, de soluţiile adoptate pentru de încălzire. De asemenea, sunt de interes rezultatele
creşterea nivelului de protecţie la emisiile radioactive, studiilor privind utilizarea energiei solare în domeniul
de problemele legate de depozitarea şi monitorizarea agriculturii.
emisiilor deşeurilor radioactive.
Problemele legate de producerea şi utilizarea
Prezenţa centralelor nucleare ca factor de reducere hidrogenului pentru utilizare în mici comunităţi, dar
a amprentei de carbon este subiectul unor ample şi pentru alimentarea automobilelor electrice sunt
analize pe plan internaţional, iar acceptarea acestora abordate şi prezentate în cadrul sesiunii poster de
ca factor de limitare a producţiei de CO2 reprezintă către cercetători de la ICSI Vâlcea, unitate de cercetare
un important impuls pentru dezvoltarea energeticii cunoscută pentru contribuţiile sale la promovarea
nucleare. În acest sens, studiile efectuate la RATEN hidrogenului ca sursă de energie.
CITON pentru elaborarea de soluţii pentru atingerea
obiectivelor privind reducerea nivelului de carbon Lucrările prezentate în cadrul sesiunii poster sunt
rezultatul studiilor efectuate în colective de cercetare
prezintă un deosebit interes.
cunoscute şi, desigur ,vor prezenta un interes deosebit
Stadiul actual privind cercetările legate de proiectul pentru specialiştii din domeniul energie.
Alfred precum şi problemele legate de utilizarea
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Sesiunea de Lucrări Tehnice TPS 1: Direcțiile
strategice în tranziția sectorului energie în
era digitalizării - sinteză
Dr. Ing. Alexandru Patruti - consilier CNR – CME
Dr. Ing Marian Dobrin - sef sectie ISPE
Țintele Europei referitoare la schimbările climatice au
determinat țările membre să-și stabilească noi strategii
privind dezvoltarea viitoare a sectorului energetic iar
evenimentele din ultima perioada ( pandemia Covid 19,
criza energetică, războiul din Ucraina) au determinat o
continua actualizare a acestor strategii.

holistică în stare să asigure armonizarea sistemului
electroenergetic cu celelalte fluxuri de energie care vor
fi transformate în energie electrică.

Problemele trebuie să fie tratate la nivel global pentru
atingerea țintelor.

- Electrificarea încălzirii locuințelor și a parcului auto

Autorii prezintă elementele conceptuale avute în vedere
pentru anul 2050 evidențiind orașele și comunitățile
inteligente, reziliența energetică, durabilitatea și
Având în vedere importanța sectorului energetic economia circulantă.
pentru dezvoltarea economico –socială a țărilor,
strategiile se orientează atât spre utilizarea noilor surse Se abordează multiple soluții, precum: energia bazată
de producere a energiei, cât și spre utilizarea eficientă pe hidrogen, tehnologii de stocare, electronica de
putere, vehicule electrice, centrale electrice mari,
a acesteia.
utilizatori activi mici și mijlocii, comunități energetice,
În cadrul sesiunii au fost prezentate 9 lucrări care etc.
ilustrează preocupările actuale pentru a se atinge
În foaia de parcurs către 2050 se au în vedere
țintele Uniunii Europene în domeniul energiei.
următoarele:
1-1.
Tranziția energiei electrice – Provocări
și așteptări”, autor Ciprian Diaconu (CNTEE - Facilitarea dezvoltării SRE plasate distribuit în toate
Transelectrica SA), a încercat să identifice DE CE regiunile cu consum mare ale țării
încălzirea globală și serviciul public pentru energie - Creșterea flexibilității sistemului electroenergetic
electrică, CUM se pot atinge țintele de mediu și
dezvoltarea economico-socială în mod durabil, UNDE - Reducerea dependenței de servicii tehnologice de
trebuie acționat pentru a atinge țintele adoptate.
sistem din alte țări

Prima dintre toate soluțiile (cea mai simplă) este
creșterea capacității rețelelor electrice și construirea
de noi linii și stații electrice. Această soluție este,
însă, foarte costisitoare și trebuie să se adopte noi
soluții inovatoare pentru operatorii de sistem care să
gestioneze aceste provocări și să controleze riscurile.
Operatorii de sistem trebuie să implementeze noi
tehnologii care să mențină stabilitatea sistemului la un
cost acceptabil din punct de vedere al tarifelor pentru
rețea.

- Digitalizarea activităților energetice (contorizarea
inteligentă)
- Crearea de comunități energetice reziliente
- Noi modele de afacere.
1-3. „Identificarea soluțiilor de acoperire a cererii
de energie electrică a Republicii Moldova pe
termen mediu și lung”, autori Ion Comendant, Mihai
Tîrşu (Institutul de Energetică), prezintă soluțiile
adoptate până în prezent în Republica Moldova pentru
asigurarea securității energetice având în vedere
studiile și proiectele realizate în cadrul ENTSO-E și
finanțate din fonduri europene.

Noutatea în sectorul energiei electrice se referă nu
numai la penetrarea SRE, dar și la schimbarea regulilor
pieței și a mentalității consumatorilor privind producția
Analiza prezentată în raport arată că cea mai plauzibilă
de energie electrică din SRE.
opțiune de acoperire a cererii de energie electrică pe
1-2. „Foaia de parcurs pentru tranziția energetică medie și lungă durată ar fi buclarea în regim sincron
durabilă către 2050 în Republica Moldova” , a rețelei de transport a Republicii Moldova cu cea a
autori Cristina Efremov, Mihai Cernei, Vasile Leu, României și realizarea scenariului 100% SRE.
subliniază că foaia de parcurs trebuie să aibă o viziune
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1-4. „Influența invaziei militare a Rusiei în Ucraina
asupra independenței energetice a țărilor europene”
autori Mihail Zgurovsky, Marina Kravchenko,
prezintă o radiografie a situației energetice actuale
având în vedere situația de fapt în care Sistemul
Electroenergetic Ucrainean a fost deconectat de la
sistemele interconectate ale Rusiei și Belarus și a fost
conectat la ENTSO-E.

1-8. „Conceptele de energie curată și de reziliență
și aplicarea acestora în proiectul WEDISTRICT”
autori: M. Sănduleac, C. Ionescu, C. Damian, C.
Efremov, T. Diaconu, prezintă concepte legate de
obținerea energiei curate și a rezilienței energetice
pentru o comunitate care folosește în mod combinat
pompe de căldură și producerea locală de energie
electrică cu ajutorul panourilor fotovoltaice.

Concluzia raportului subliniază necesitatea diversificării
surselor de aprovizionare cu energie și accelerarea
tranziției spre surse de energie curată. Ambele direcții
au, totuși, limitări semnificative, de aceea utilizarea
energiei electrice ca sursă de energie majoră la nivelul
consumatorului final, a fost identificată ca una din
cele mai importante soluții de schimbare a structurii
furnizării de energie în UE.

Prin utilizarea energiei electrice produse de centrale
electrice fotovoltaice se poate obține atât încălzire cât
și răcire produsă centralizat la nivelul comunității locale
utilizând un sistem de pompe de căldură. Utilizarea
energiei electrice produsă de panourile fotovoltaice
pentru acoperirea parțială a necesarului anual de
energie electrică este o soluție ce poate contribui la
procesul de decarbonare, cu potențial de a crește și
reziliența comunității locale.

1-5. „Digitalizarea pentru Securitate și Sănătate
în muncă – provocări noi și în curs de dezvoltare
pentru personalul CNTEE Transelectrica SA in
vederea reducerii riscului profesional” autor A.
Răducanu, prezintă rezultatele unui studiu de prognoză
în domeniul securității și sănătății în muncă care oferă
factorilor de decizie informații privind schimbările din
domeniul tehnologic bazate pe TIC .

Sunt prezentate și analizate trei situații: la nivel de
cartier, la nivel suburban și la nivel rural. În cadrul
raportului se prezintă aplicarea acestor principii în
cadrul proiectului WEDISTRICT.

1 – 9 „Achiziția datelor blokchain în timp real pentru
panourile fotovoltaice” autori: G. Calianu, M. E.
Resteanu, I. Calcan, A. Corbu, M. S. Raboaca (ICSI),
1-6. Raportul „Analiza condițiilor tehnice ale prezintă conceptul de achiziție Blockchain în timp
transformatoarelor în rețeaua electrică de real pentru SRE și își propune ca în viitor să utilizeze
transport” autori R Dinculescu, C. Candale, T. această metodă pentru monitorizarea hidrogenului
Chiulan, B. Leu (CNTEE Transelectrica), prezintă verde.
modul în care se realizează în CNTEE Transelectrica
SA analiza condițiilor tehnice ale echipamentelor din Concluzia care se poate trage la finalul prezentărilor
RET, metodologia pentru determinarea acestora și și dezbaterilor din cadrul acestei sesiuni a fost că,
evaluarea condițiilor tehnice ale transformatoarelor din strategiile naționale nu trebuie să lipsească
următoarele direcții prioritare:
din RET.
Pe baza experienței acumulate CNTEE Transelectrica - continuarea perfecționării tehnologiilor în domeniul
SA își propune să echipeze toate transformatoarele cu surselor regenerabile de energie;
sisteme de monitorizare.
- abordarea la nivel global a problematicii energetice
1-7.„Dezvoltarea unei piețe de servicii de flexibilitate pentru atingerea țintelor asumate;
distribuită pentru un operator de distribuție din - utilizarea energiei electrice ca sursă de energie
România” autorii G. Toma, A. Petruţ, A. V. Binig (ENEL), majoră la nivelul consumatorului final;
prezintă o analiză detaliată a pieței de energie electrică
monitorizată de ANRE cu rezultate publicate în anul - perfecționarea tehnologiilor de stocare a energiei
2020 și evaluează necesitățile de flexibilizare pentru electrice;
viitor ținând seama de reglementările actuale care
afectează această tranziție. Autorii, având în vedere - perfecționarea mecanismelor de monitorizate a
aceste bariere, propun soluții posibile și evidențiază piețelor de energie;
rolul participanților la piață în implementarea soluțiilor
- continuarea programelor de creștere a eficienței
respective.
energetice;
În concluzie, având în vedere particularitățile sistemului
energetic românesc și principiile prezentate în lucrare, - digitalizarea proceselor în domeniul producerii,
alegerea finală a fost pentru o Piață de Flexibilitate transportului și distribuției energiei electrice.
Distribuită în România, având ca scop gestionarea
congestiilor liniilor de distribuție de 110 kV, folosind
mecanismul de redispecerare al Pieței de Echilibrare
deja operat de OTS – Transelectrica.

58

ANUL XX, NR. 222, Mai - Iunie 2022

DIN ACTIVITATEA CNR-CME

DIN ACTIVITATEA CNR-CME

Sesiunea de Lucrări Tehnice TPS 3: Resurse
energetice primare utilizate: petrol, gaze,
cărbune, nuclear - sinteză
Prof. Univ. Dr. Ing. Nicolae Napoleon Antonescu - UPG Ploiești, Consilier CNR - CME
Dr. Ing. Ionuț Predoiu - Universitatea petroșani
În cadrul sesiunii TPS3 au fost prezentate 15 lucrări
dintre care 12 susținute oral și 3 poster. Domeniile
principale din care au provenit lucrările sunt: industria
de petrol -6 lucrări, gaze naturale-4 lucrări, cărbune- 2
lucrări și nuclear -3 lucrări.

toate formele a energiei conținută de gazele naturale,
poate oferi suport resurselor regenerabile, asigurând
compensarea ofertei concomitent cu cererea de
“energie mai curată”, prin limitarea emisiilor de gaze
cu efect de seră și reducerea poluării aerului. Această
lucrare a abordat importanța și avantajele principale
ale gazelor naturale în perioada tranziției energetice.

Apreciem în mod deosebit participarea la sesiune a
reprezentanților Romgaz, Universitatea Petrol Gaze
Ploiești, Universitatea din Petroșani, respectiv industria 3. ANALIZA DE SIMULARE TERMICĂ PENTRU
Nucleara Citon, Institutul de Cercetări Nucleare Pitești OPERAȚIUNILE DE FORAJ ȘI PRODUCȚIE A PRIMEI
SONDE OFFSHORE DIN LIBAN, studiu de caz LIBAN,
și CNR-CME.
autori: : Ayham MAHNNA, Mohamed HALAFAWI,
Conferința s-a desfășurat în mod normal, prezentările Lazăr AVRAM. Libanul a început activitățile de foraj
fiind la un nivel ridicat îndeplinind cerințele pentru a fi maritim din 2020. Prima sondă offshore a fost forată
publicate în revista EMERG.
cu o navă de foraj Tungsten Explorer (TUX) în Marea
În continuare prezentam pe scurt conținutul lucrărilor Mediterană la Blocul IV, care este situat la aproximativ
30 de kilometri de coasta Beirutului. Prin urmare,
susținute:
este foarte important să se studieze toate problemele
referitoare la activitățile de foraj și producție ale
Domeniile Petrol, Gaze
acestui puț pentru planurile de dezvoltare viitoare. De
1. DEPLASAREA HIDROCARBURILOR DE APĂ ÎNTR- aceea este implementată o modelare termică pentru
UN REZERVOR NEUNIFORM, autori VLĂȘCEANU a simula și analiza impactul operațiunilor de foraj și
Costin Viorel, STAN Marius. Lucrarea tratează producție asupra condițiilor de sondă. De asemenea,
problema injectării apei în rezervoare subsaturate sunt sugerate diverse strategii de producție pentru a
pentru a descrie evoluția acestora în timp. Rezervorul măsura performanța profilului de producție și a testa
este considerat un sistem stratificat continuu cu rate bine acest lucru pe toată durata de viață a producției.
diferite de uniformitate. Rezultatele obținute au arătat În plus, sunt sugerate câteva recomandări pentru
că, în cazul unui rezervor uniform, există o perioadă îmbunătățirea performanței operațiunilor viitoare.
în care, practic, se produce doar gaz, dar cu rate
ZĂCĂMINTELE
NECONVENȚIONALE:
mari de uniformitate și vâscozitate mare a petrolului, 4.
CIRCUMSTANȚĂ
PENTRU
CREȘTEREA
procesul de resaturare continuă în producția de ulei- O
apă. Mai arată că în cazul numărului crescut de straturi, SECURITĂȚII ENERGETICE A ROMÂNIEI ȘI
deplasarea cu amestecul de zone ulei-apă poate fi OPORTUNITATEA IEȘIRII DIN CRIZA ENERGETICĂ
ÎN
CONTEXT
GLOBAL,
autori:Valentin-Paul
aproximată cu cea de tip piston.
TUDORACHE, Niculae-Napoleon ANTONESCU,
2. ROLUL GAZELOR NATURALE ÎN TRANZIȚIA Lazăr AVRAM, Marius STAN. Autorii, prin această
ENERGETICĂ, autori : Ion FOIDAȘ, Diana Andreea lucrare, oferă o trecere în revistă a zăcămintelor
LUPU, Vasile Cosmin TRIF. Gazul natural reprezintă o neconvenționale, în mod special a șisturilor purtătoare
resursă cheie în procesul de tranziție energetică, proces de petrol sau gaze. Zăcămintele de hidrocarburi există
care vizează crearea unui sistem energetic nou, durabil, în cantitate abundentă sub suprafața Pământului. În
cu emisii aproape nule de CO2, datorită avantajelor general, în funcție de natura lor, geologia, procedura
majore pe care le oferă. De asemenea, având în vedere sau operațiunea de exploatare, aceste zăcăminte
estimările privind creșterea mondială a populației, cu de hidrocarburi sunt clasificate ca zăcăminte
peste un miliard în următorul deceniu, gazele naturale convenționale și zăcăminte neconvenționale. Pe
sunt preconizate să asigure aproximativ jumătate măsură ce ofertele la zăcămintele convenționale
din creșterea de consum energetic. Utilizarea sub (combustibili fosili: petrol, gaze naturale, cărbune) se
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A LOCALIZĂRII ACTIVITĂȚILOR PRELIMINARE DE
FORAJ ÎN LIBAN, Autori: Ayham MAHNNA, Mohamed
HALAFAWI, Fadhil ABDULHUSSEIN, Lazăr AVRAM.
Lucrarea se referă la extracția resurselor (petrol, gaze,
zăcăminte de sulfuri) care este în creștere în zilele
noastre. Explorarea și extracția resurselor minerale,
cum ar fi zăcămintele de sulfuri, petrolul și gazele, este
unul dintre numeroasele proiecte existente sau noi
în Marea Mediterană (FAO, 2016b). Din 2020, Libanul
a început operațiuni offshore de petrol și gaze. În
Marea Mediterană, primul puț de explorare a fost forat
cu o navă de foraj la Blocul IV, la aproximativ 30 de
kilometri de coasta Beirutului. Ca rezultat, pentru noile
planuri de dezvoltare, este esențial să se investigheze
toate problemele legate de forarea, producția și
activitățile de mediu ale acestei sonde. La toate stațiile,
investigarea in situ a salinității, temperaturii, pH-ului,
turbidității, adâncimii și oxigenului dizolvat au fost
5.EVOLUȚIILE CÂMPURILOR DE GAZ DE LA efectuate în întreaga coloană de apă folosind o sondă
TERM ALE ROMÂNIEI. ZONE PERSPECTIVE ȘI multiparametrică.
CONDIȚII DE FORARE, autori: Lazar AVRAM, MihailValentin BATISTATU. În această lucrare se iau în studiu 8.DESPRE SECURITATEA GEO-TEHNOLOGICĂ
câmpurile de gaze din zona litorală românească care ȘI STRATEGICĂ A EXPLOATĂRII RESURSELOR
sunt în principal cunoscute, așa că pentru a descoperi ENERGO - MINERALE ÎN ROMÂNIA: CAZUL
și produce noi zăcăminte este necesar să folosim ZĂCĂMINTELOR OFFSHORE, Autori Ioan GÂFrezervoare mai adânci sau condiții subtile de capcană. DEAC, Sorin Mihai RADU, Ioan-Petru SCUTELNICU. În
Ambele nu sunt ținte ușoare și necesită o metodologie lucrare sunt relatate rezultate ale cercetărilor efectuate
avansată pentru descoperirea și exploatarea lor. În prin studii avansate, doctorale (I-P. Scutelnicu,
ultimele decenii, au fost identificate două tendințe Universitatea din Petroșani și autorii) vizând situații
principale, în special pentru jumătatea de sud a critice, necorelări, deficite de strategie și tactici cu
țării: rezervoarele de suprapresiune mai adânci și referire la securitatea geo-tehnologică și strategică a
rezervoarele de gaz subtile sau epuizate. Abordarea exploatării resurselor de hidrocarburi din zona costieră
forajului este legată de diferitele caracteristici ale românească a Mării Negre. ”. Sunt descrise elemente ale
acestora, și anume presiuni foarte scăzute de formare a practicilor tactice şi stagnarea strategică / ”transferul”
porilor pentru formațiunile mai tinere și uneori epuizate de strategie offshore și se arată că dezvoltarea
și presiuni foarte mari de formare a porilor pentru strategică în România, prin amplificarea activităților de
rezervoarele adânci. Sunt cunoscute cazuri când, pe valorificare a resurselor minerale/ energetice din sol și
aceeași structură, este posibil să existe ambele care subsol, din mediul marin, poate avea loc atunci când
necesită tehnologii speciale de foraj. Un studiu de caz, practicile tactice (tehnologii offshore) au potenţial de
zonele/condițiile regionale de foraj au fost separate efectivitate, de operaţionalizare.
pentru ambele situații și chiar pentru unele zone în care
chiar și în rezervoare adânci s-au întâlnit gradiente de 9. O PREZENTARE GENERALA A SISTEMELOR
fractură foarte mici generând dificultăți majore de foraj. PETROLIERE SI A MARII NEGRE (SECTOR ROMAN)
, autori: Mihail-Valentin BATISTATU, Lazar AVRAM.
6.DESPRE DURABILITATEA POMPELOR CU În lucrare ne sunt prezentate și ne sunt argumentate
CAVITĂȚI PROGRESIVE , Autori: STAN Marius, importanța sistemelor petroliere și se prezintă sectorul
VLĂȘCEANU Costin Viorel, ANTONESCU Niculae roman al Mării Negre.
Napoleon, Mulla Amar. În cadrul acestei lucrări s-a
demonstrat că debitul pompei cu cavități progresive 10.RECUPERAREA ENERGIEI DIN CĂLDURA
variază în funcție de poziția rotorului în stator. Aceste REZIDUALĂ ÎN ACTIVITATEA DE COMPRIMARE
variații, chiar dacă iau valori destul de mici, sunt extrem A GAZELOR NATURALE PRIN UTILIZAREA
de importante deoarece determină încălzirea statorului TEHNOLOGIEI CICLULUI ORGANIC RANKINE,
să înregistreze cele mai ridicate temperaturi. la 1/3 din Autori Argentina TĂTARU, Traian Lucian OLAR ,
grosimea elastomerului și în consecință rigidizează Sándor Bolázs. În lucrare ne sunt prezentate, inovațiile
pompa sau chiar deteriorează pompa.Folosind tehnologice importante din ultimii ani în tehnologia
tehnologia controlerului hidraulic însă, prin schimbarea Ciclului Organic Rankine, pentru gama de putere mică
poziției acestuia în funcție de volumul maxim înregistrat spre medie, precum și implementarea cu succes pe
pe lungimea treptei astator, s-a demonstrat că debitul plan internațional, pe o scară tot mai largă a acestei
poate fi uniformizat prin reducerea intervalului de tehnologii în domenii diferite de activitate (motoare cu
ardere internă utilizate în propulsia navelor sau utilizate
valori de propagare a impulsurilor"
în cogenerarea combinată de căldură și electricitate,
7. CARACTERIZAREA COLONEI DE APĂ ȘI turbine de antrenare a compresoarelor centrifuge
ANALIZE FIZIOCHIMICE PENTRU MEDIUL MARIN etc.) dar similare din punct de vedere al resurselor
diminuează, la nivel global, prețurile cresc atât din cauza
stocurilor scăzute, cât și a cererii de aprovizionare. În
acest context, pentru a satisface această cerere, dar
și în ceea ce privește securitatea energetică mondială,
toate statele implicate în sectorul energetic trebuie să
își îndrepte mai mult atenția către potențialul valoric
al zăcămintelor neconvenționale (șisturile cu petrol;
zăcămintele cu petrol greu și foarte greu; șisturile cu
gaze; zăcămintele cu hidrați de metan; șisturile de
nisipuri bituminoase; zăcămintele de cărbune din care
se exploatează metanul; zăcămintele cu permeabilitate
mai mică de 0,1 mD). Deși potențialul valoric al petrolului
și gazelor neconvenționale a fost recunoscut de mult
timp, o serie de provocări au diminuat așteptările. Cu
toate acestea, în ciuda unei previziuni mai încântătoare
pe termen scurt, România poate reduce dependența
de petrol și gaze din import.
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energetice secundare, ne fac să fim încrezători, că în
viitorul apropiat orice resursă energetică secundară,
care prezintă potenţial, va fi valorificată, aducând
atât beneficii de ordin economic cât şi de mediu,
prin reducerea consumului de energie. Pentru
implementarea în activitatea de comprimare a gazelor
naturale, a celor mai bune tehnologii disponibile,
privind eficienţa energetică, este necesară o abordare
nouă, care să conducă la recuperarea şi valorificarea
resurselor energetice secundare, prin utilizarea
potenţialului termic, provenit în urma procesului de
comprimare a gazelor.

sistemului ar trebui să fie considerată o prioritate
pentru a considera că Pierderea totală a alimentării
electrice nu este un accident fortuit, ci un accident
intenționat, cauzat de conflicte militare internaționale.

Domeniul Minerit -Cărbune

1.IMPORTANȚA MENȚINERII PRODUCȚIEI DE
LIGNIT DIN OLTENIA IN GENERAREA DE ENERGIE
ELECTRICĂ A ROMÂNIEI, Autor Ionut PREDOIU.
Lucrarea se concentrează pe faptul că exploatarea
zăcămintelor de lignit din Oltenia trebuie să ocupe
un loc prioritar ca și in Europa, in vederea asigurării
de resurse proprii, intr-o proporție cât mai mare, a
Domeniul Nuclear
necesităților interne de energie electrică, mai ales
1. REACTORI NUCLEARI FLEXIBILI, O CALĂ după atacarea Ucrainei. Scopul lucrării este acela de a
CĂTRE REEZILIENȚA ENERGETICĂ, autor: Cristina arăta care este situația reală a mineritului din Oltenia și
Elena LASCU. Lucrarea se concentrează pe nouă de a susține necesitatea continuării și chiar dezvoltării,
oportunitate de a obține energie electrică produsă in funcție de necesități a activităților de extragere și
de reactoare modulare mici (“SMR”), în contextul valorificare a lignitului, în folosul economiei naționale.
Trilemei Energetice. Prezintă, de asemenea, structura
ÎNMAGAZINĂRII
SUBTERANE
ÎN
și beneficiile oferite de un SMR, identificând nevoia 2.ROLUL
ASIGURAREA
SECURITĂŢII
ENERGETICE
de reziliență și amenințările la adresa sistemelor
energetice naționale și modul în care un SMR poate NAŢIONALE, Autori Marius NENIȘANU, Horia
adăuga rezistență la fața locului și fiabilitatea energiei NENIȘANU. În lucrare se aduce în prim plan securitatea
energetică care constituie o parte integrantă a unei
electrice.
politici sănătoase, consistente şi trebuie să reprezinte
2.
DEZVOLTAREA
ȘI
CARACTERIZAREA prioritate strategică pentru orice guvern. Uniunea
ACOPERIILOR DE CROM DEPUSE PE SUBSTRAT Europeană a identificat alternative de aprovizionare
DE ZIRCALOY-4, autori: Diana DINIAȘI, Alexandru în afară de Federaţia Rusă, România participând în
ANGHEL, Valentina ROȘU, Vlăduț ION, Aurel DAVID, acest sens la proiectele Nabucco, AGRI şi recentul
Lucrarea analizează un strat de Cr de aproximativ 500 BRUA dar care s-au lovit de dorința statelor implicate
nm grosime a fost depus pe Zy-4. aliaj folosind metoda de maximizare a avantajelor care decurg din poziția pe
arcului de vid termoionic (TVA). Microstructura și care o dețineau.
morfologia acoperirii au fost investigate folosind
tehnici de analiză specifice (difracție cu raze X, Privind în viitor, se consideră că un factor major
microscopie electronică cu scanare și spectroscopie în securitatea energetică o reprezintă creșterea
fotoelectronă cu raze X). Pentru a evalua caracterul planificată a capacității de înmagazinare și legiferarea
protector al acoperirii metalice de Cr s-au efectuat aspectului strategic al acestei activități.
măsurători electrochimice. Valorile mai mari ale În concluzie apreciem că sesiunea s-a desfășurat la un
impedanței și unghiului de fază obținute pentru proba nivel ridicat abordând probleme importante și actuale
Zy-4 acoperită indică un caracter protector al stratului din domeniile respective privind perspectiva utilizării
metalic de Cr. În același timp, rezultatele obținute în acestor resurse în perioada de tranziție. În acest
urma testelor de polarizare potențiodinamică au arătat context majoritatea lucrărilor îndeplinesc cerințele
un comportament la coroziune mai bun al probei Zy-4 pentru a fi publicate în revista EMERG sau altă revistă
acoperite decât al probei neacoperite. Toate metodele de specialitate.
aplicate indică o îmbunătățire a comportamentului la
coroziune a aliajului Zy-4 după acoperirea cu un strat În numele CNR-CME apreciem în mod deosebit
subțire de Cr metalic.
lucrările prezentate și aportul specialiștilor din
Institute/ societăți de care aparțin privind utilizarea
3.
PROVOCĂRI
INGINEREȘTI
PENTRU resurselor primare (petrol, gaze naturale, cărbune,
ÎMBUNĂTĂȚIREA SECURĂȚII NUCLEARE PENTRU nuclear) inclusiv perspectivele acestora în perioada de
UZINELE PHWR PRIN ADAPTAREA UNUI SISTEM tranziție.
DE SIGURANȚĂ PASIVĂ BREVETAT PENTRU
REACTORUL DE DEMONSTRARE ALFRED, autori:
Iulian NITA, Rodica PANCEF. În lucrare sunt prezentate
provocările
inginerești
pentru
departamentul
tehnologic în vederea proiectării și implementării
unui sistem de siguranță pasivă destinat reactorului
demonstrator ALFRED de nouă generație LFR ALFRED
la un PHWR de generația a II-a, proiectat să funcționeze
în condiții de siguranță cu sisteme de siguranță activă
și mai multe subsisteme de funcționare în condiții
de siguranță pasivă. În contextul actual, securitatea
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SENIORII ENERGIEI

Premierea excelenței în energie
Prof. Elena Ratcu

Excelența în energie pentru a fost premiată de către
publicația The Diplomat Bucharest în ziua de 12 mai
2022 în cadrul celei de a 11-a ediții a evenimentului
anual Energy CEO Forum & Awards Gala.
Evenimentul, care a debutat cu CEO Forum al industriei
energetice, urmat de Gala de premiere a performanței
firmelor energetice românești, reprezintă o deja
tradițională și excelentă platformă de dialog dedicată
liderilor, companiilor și managerilor care acționează
în industrie, organizat pentru a sublinia evoluţia și
perspectiva sectorului energetic.

următoarele: „Oferim acest premiu unui profesionist în
echipamente petroliere și petrochimice, inginerie petrol
și gaze, mediu, cu o activitate didactică, profesională și
științifică complexă. A publicat, în calitate de autor sau
coautor, 18 cărți, 230 de articole în reviste și volume
de specialitate, deține 13 brevete și a condus sau
a participat la peste 150 de contracte de cercetare
științifică. Rolul rectorului Napoleon Antonescu în
reformarea și consolidarea sistemului de învățământ
superior în general, și a celui tehnic energetic în
special, este incontestabil. A fost membru fondator
al Consiliului Național al Rectorilor din anul 1996 și
vicepreședintele acestuia între anii 2000-2004. Dorim
să apreciem această activitate, oferind distincția de
excelență profesorului Antonescu Niculae Napoleon,
președintele Consiliului Știintific al CNR-CME”

OPEN POWER
FOR A BRIGHTER
FUTURE.

În cadrul Galei de premiere, premiul de excelență
pentru întreaga carieră i-a fost acordat domnului prof.
dr.ing. Niculae Napoleon Antonescu, rector onorific
al UPG Ploiești si președintele Consiliului Stiințific al
CNR-CME.
Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al
Trofeul și diploma de excelență i-au fost oferite de Enegiei transmite, de asemenea, felicitări și urări de
către domnul Radu Dudău, director, Energy Policy sănătate și viață lungă și la fel de activă, domnului
Group, unul dintre membrii juriului Forumului CEO profesor Niculae Napoleon Antonescu.
și Galei de premiere, care, în al său „laudatio” a spus

Follow us:
enel.ro
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Organised by
the Romanian National Committee
of the World Energy Council
FOREN 2022

WEC CENTRAL & EASTERN EUROPE REGIONAL ENERGY FORUM

With the support of

ENERGY TRANSITION NEEDS REGIONAL COOPERATION

MINISTRY OF ENERGY
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MEDIA PARTNERS

28

CNE 2002
A 6-A EDIȚIE

CONFERINTA NATIONALĂ
A ENERGIEI
,
WEC REGIONAL ENERGY FORUM

> CNE 1992 :
Tendințe și orientări actuale în energetica românească
15-18 iunie 1992, Neptun-Olimp
> CNE 1994 :
„Către o eficienţă energetică sustenabilă în România”
13-16 iunie 1994, Neptun-Olimp

2000

Probleme energetice
majore regionale.
Dialog și cooperare

Romania, Neptun, 11-15 June 2006

Piețele de energie și
integrarea europeană

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A ENERGIEI - CNE

Spre un parteneriat energetic
regional pentru dezvoltarea
sustenabilă

2004

2008

> CNE 1996:
Creșterea eficienței energetice într-o economie în tranziție
1-5 septembrie 1996, Neptun-Olimp
> CNE 1998:
Reconcilierea eficienței si competitivității cu dezvoltare durabilă
14-18 iunie 1998, Neptun-Olimp
N.B. Edițiile CNE 1992-CNE 1998 au fost evenimente
naționale, cu participare internațională și au fost organizate de
către Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice ICEMENERG, sub auspiciile RENEL

2002

2006

2010

FOREN 2004

FOREN 2000
- The 5th EDITION -

FORUMUL REGIONAL AL ENERGIEI
REGIONAL ENERGY FORUM

Tehnologii pentru piețele
liberalizate de energie

WEC Regional Energy Forum
Sustainable Energy Development
and European Integration

Dezvoltarea energiei
sustenabile și integrarea
europeană

To be continued...
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