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cu adevărat un lider.”
John Quincy Adams
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Stimați cititori, vă prezentăm încă un număr – sperăm
interesant – al publicației noastre într-o perioadă plină
de evenimente din domeniul atât de pasionant pe
care îl slujim, dar totuși o perioadă dominată de un
cuvânt magic: vacanță. De aceea, prima întrebare pe
care v-o puneți cred că este: ce poate oferi un număr
de vacanță al unei publicații serioase? Mai ales când
vacanța este de vară, iar publicația are ca domeniu
energia, iar efectele evenimentelor – chiar dacă sunt
excepționale, cum sunt cele din acest an în domeniul
piețelor de energie – se simt atenuate și decalate, din
multiple motive, iar dintre acestea, starea de spirit
specifică anotimpului își spune prioritar cuvântul.

Este motivul dublu pentru care am considerat util
de a focaliza acest număr de revistă pe evenimentul
major organizat de CNR – CME în luna iunie a acestui
an: FOREN 2022, cu atât mai mult cu cât - în urma
discuțiilor cu mai mulți specialiști din domeniu aceștia și-au exprimat dezamăgirea că nu au putut
participa la anumite sesiuni, mese rotunde sau
ateliere, deși ar fi fost interesați să le urmărească. În
consecință, le oferim posibilitatea de a afla opiniile
experților cei mai avizați și a unor manageri ai celor
mai mari companii din sistemul energetic românesc și
din regiune despre subiectele puse în discuție.

În plus, este interesant că solicitările au fost îndreptate
nu numai spre subiectele propuse și a modului în
care specialiștii invitați au răspuns acestor teme, pe
care le găsiți sub forma unor sinteze, dar și faptul că
multe din așa-numitele ”key-note speaches” au fost
considerate demne de a fi urmărite, fiind solicitate
prezentările respective. De aceea, unele dintre ele au
fost transformate în rezumate ale ideilor prezentate, iar
Cu acest număr, încercăm să dăm un răspuns simplu acestea vă sunt oferite spre citire și – poate – analiză.
acestei întrebări și ne bazăm – ca aliați - pe doi factori
favorabili: interesul profesional al dumneavoastră, Pentru toate aceste motive, vă doresc lectură plăcută!
cei cărora li se adresează această publicație și pe Și – ca de obicei – așteptăm cu interes reacțiile
dumneavoastră.
articolele pe care le conține acest număr.
Deci, cu ce poate atrage cititorul în acest an (când
canicula ne copleșește mai tare și mai îndelung decât
de obicei) publicarea acestui număr? Pe de altă parte,
inevitabil, există destule informații generate de alte
subiecte, în primul rând cele legate de războiul din
Ucraina, care atrag atenția și îngrijorarea tuturor.

49

In Memoriam Iuliu Blechtal

Va urma...

Notă: Toate drepturile asupra acestei publicații sunt rezervate
Asociației CNR - CME. Orice reproducere, integrală sau
parțială, prin indiferent ce mijloace, a materialelor apărute
în paginile publicației se poate face numai cu aprobarea
Asociației. Opiniile exprimate în cuprinsul articolelor
publicate în „Mesagerul energetic“ aparţin autorilor și
nu reprezintă punctele de vedere ale CNR – CME și/sau
colectivului de redacţie. Potrivit legii, responsabilitatea pentru
conţinutul articolelor aparţine autorilor sau sursei citate.
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din cele trei regiuni.

Interviu cu Carlo Pignoloni – CEO, ENEL
1.
Care este obiectul principal de activitate al
companiei/firmei pe care o conduceți?

lume. Pentru a face asta, compania a adoptat în mod
constant noi tehnologii pentru ca energia să devină
mai accesibilă, mai sustenabilă. Acum ne aflăm la
Prezent pe piața românească din anul 2005, Enel este începutul unei noi decade, cea a electrificării. În
unul dintre cei mai mari investitori privați în domeniul calitate de lider global în sectorul energetic, stimulăm
energetic, cu operațiuni în sectorul distribuției și tranziția energetică de la combustibilii fosili la sursele
furnizării de electricitate, al producției de energie regenerabile de energie. Este o tranziție energetică
electrică din surse regenerabile, precum și al soluțiilor justă, accesibilă tuturor.
și serviciilor energetice avansate.
La nivel local, având în vedere dimensiunea și rolul său
Enel are aproximativ 3.200 de angajați în România strategic în economia românească, Enel și-a propus
și oferă servicii unui număr de circa 3 milioane de să se implice în discuțiile relevante, care modelează
clienți. Pentru a avea o imagine clară asupra business- politicile publice din țară. Relansarea economiei după
ului Enel în România, iată câteva detalii importante criza Covid, necesitatea de a aborda problemele
legate de companiile noastre și activitatea acestora: climatice ca parte a unui efort colectiv al UE și, cel mai
Companiile E-Distribuție operează rețele cu o recent, creșterile costurilor cu energia sunt mai mult
lungime totală de aproximativ 132.000 de kilometri în decât simple subiecte de conversație, ci probleme
trei zone importante ale țării: Muntenia Sud (inclusiv care necesită acțiune atât din partea factorilor de
București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime decizie, cât și a mediului de afaceri.
din piața locală de distribuție de energie electrică.
Enel Energie și Enel Energie Muntenia se află printre Tema sub care se înscriu soluțiile pe care Enel le va
principalii furnizori de energie din țară, iar oferta lor propune în acest context provocator va fi aceea a
include atât electricitate și gaze naturale, cât și servicii electrificării responsabile și inteligente. Prin acțiunile
de asistență pentru casă. Enel Green Power România noastre, ne propunem să avansăm un model de
este unul dintre cei mai mari producători de energie transformare a modului în care energia este produsă,
regenerabilă din țară, cu o capacitate instalată de distribuită și consumată. Ne dorim ca acesta să
534 MW prin cele 12 instalații eoliene și fotovoltaice contribuie la îndeplinirea ambițiilor climatice ale UE
situate în Dobrogea, Banat, Oltenia și Muntenia. Enel X și implicit ale României, precum și a agendelor ce
România este parte din Enel X, linia de afaceri globală vizează îmbunătățirea calității vieții și promovarea
a Enel dedicată dezvoltării de produse inovatoare și competitivității economice.
soluții digitale în sectoare în care energia prezintă
Reprezentați o companie puternică pe piața
cel mai mare potențial de transformare: orașe, case, 3.
de
energie
din România. Vă rog să menționați succint
industrii. Enel X Way reprezintă linia de business
una
dintre
poveștile de succes pe care compania
din cadrul companiilor Enel dedicată în exclusivitate
dumneavoastră le-a înregistrat în ultimii ani.
mobilității electrice.
La nivel global, Enel activează în peste 30 de
țări, producând energie cu o capacitate totală de
circa 90 GW. Este cea mai mare companie privată
producătoare de energie regenerabilă, cel mai
important operator de rețea în funcție de numărul de
utilizatori finali și cel mai mare operator de retail în
funcție de baza de clienți. Grupul este liderul mondial
în servicii de echilibrare a rețelei prin managementul
consumului de energie (demand response) și cea mai
mare companie de utilități din Europa după EBITDA
din activități curente.
2.
Care sunt principalele valori ale companiei
și care este strategia de business pe care o
promovați pe termen scurt și mediu?
De 60 de ani, Enel aduce energie și progres în întreaga
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Cea mai frumoasă poveste este de departe călătoria
începută de ceva vreme, a electrificării, cu impact
asupra tuturor companiilor Enel în România. De la un
an la altul ne-am intensificat procesele de digitalizare
a rețelei: anul trecut am atins pragul istoric de 1 milion
de contoare inteligente instalate în toate cele trei
zone de distribuție în care ne desfășurăm activitatea,
Banat, Dobrogea și Muntenia, pentru ca anul acesta
să ne apropiem de jumătatea drumului, respectiv de
instalarea acestor echipamente de măsură pentru
aproape 50% dintre clienții E-Distribuţie, ținând cont
de programele ANRE. Ne-am concentrat mereu pe
creșterea fiabilității, rezilienței rețelei de distribuție
și ne-am intensificat procesele pentru a realiza o
electrificare pe deplin sustenabilă. Spre exemplu, anul
acesta am instalat sisteme integrate de producere și
stocare a energiei regenerabile în stații de transformare
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În egală măsură, ne-am încurajat clienții să participe
activ în tot procesul electrificării, să devină din
spectatori, actori în această călătorie. Prin Enel X
România, sute de clienți au devenit prosumatori, șiau transformat casele într-unele inteligente, folosind
soluții inovative pentru un consum mai eficient de
energie electrică. De asemenea, numărul șoferilor
interesați de mașini electrice e în plină creștere și,
odată cu acesta, se dezvoltă și infrastructura de
mobilitate electrică. Enel X Way a ajuns la peste 250
de puncte de încărcare în toată țara și cifra se schimbă
de la o lună la alta.
Noi toți devenim mai conștienți că energia obținută
prin arderea de combustibili fosili (petrol, cărbune,
gaz) nu mai reprezintă o abordare sustenabilă în
actualul scenariu de atenuare a schimbărilor climatice,
unde este clar că sursele mai curate de energie
precum cele regenerabile vor trebui să joace un rol
esențial. Enel Green Power este unul dintre cei mai
mari producători de energie regenerabilă din țară, cu
o capacitate instalată de 534 MW prin parcuri eoliene
și fotovoltaice. Acestora li se vor adăuga noi proiecte,
unele anunțate încă de anul trecut.
Așadar, am intrat în decada electrificării pregătiți să
ducem călătoria la capăt, având mereu clientul în
centrul său. De altfel, prin Enel Energie și Enel Energie
Muntenia i-am fost și îi suntem alături în criza pe care
o traversăm, aplicând toate schemele de sprijin decise
de statul român, în același timp, accelerând procesele
de digitalizare și de eficientizare a serviciilor. Cel mai
recent, în luna iulie am lansat Asistentul Virtual, un
nou instrument digital care facilitează interacțiunile
dintre cele 3 milioane de clienți și cei doi furnizori, fără
a mai fi nevoie de interacțiunea cu un operator.
4.
Derulați un amplu program de investiții. Cu
ce provocări vă confruntați în prezent și cum este
compania pregătită să răspundă acestora?

Împortanți sunt pașii ce trebuie urmați. La nivelul
companiilor Enel, avem propuneri clare de măsuri
care trebuie luate. In primul rând, e necesară stabilirea
unor condiții de concurență echitabile pentru toți
vectorii din energie, reducerea sarcinii fiscale
asupra energiei electrice și eliminarea practicilor de
promovare și subvenționare a combustibililor fosili.
În al doilea rând, e nevoie de continuarea efortului
de liberalizare a piețelor en-gros și cu amănuntul
de energie electrică, creșterea predictibilității și a
transparenței și asigurarea unei concurențe loiale.
Creșterea penetrării surselor regenerabile de energie
în sectorul energetic este esențială, profitând de
potențialul natural excelent al României și înlocuind
în acest proces capacitățile învechite de producere
a energiei electrice, cu respectarea angajamentelor
UE în materie de sustenabilitate. Toate acestea își vor
pune amprenta și asupra costurilor cu electricitatea
pentru consumatori și asupra regulilor de piață.
E nevoie și de creșterea flexibilității sistemului și
reducerea costurilor de echilibrare a sistemului prin
definirea unui nou regulament care promovează
stocarea energiei și flexibilitatea cererii. De asemenea,
e necesară definirea unui nou cadru de stimulare care
să promoveze intervențiile în materie de eficiență
energetică în diferite sectoare (spre exemplu:
izolarea clădirilor, procese industriale, generarea
descentralizată de energie electrică). Nu în ultimul
rând, trebuie politici actualizate pentru transporturi, în
vederea accelerării implementării mobilității electrice.
Ultimele patru măsuri menționate mai sus pot fi
realizate cu ajutorul fondurilor europene ce reprezintă
o oportunitate excepțională pentru accelerarea
tranziției.
Orice criză înseamnă și noi oportunități.
5.
Care sunt oportunitățile pe care le întrevedeți
în perioada
următoare pentru compania
dumneavoastră,
pentru
sectorul
energetic
românesc?

Criza pe care o traversăm dovedește că decizia de a
face pasul către tranziția energetică a fost corectă.
Cererea de energie va fi tot mai mare deoarece nivelul
de urbanizare va crește semnificativ, determinând
energia electrică să devină o prioritate pentru a
asigura atingerea obiectivelor de eficiență energetică
și de decarbonizare.

Societatea e în plină transformare, una ce vizează
transportul, modul în care ne încălzim și răcim
locuințele, în care ne alimentăm diferite aparate
casnice și echipamente profesionale, fie ele la o scară
mai mică sau la una industrială. Enel este și va fi prezent
în fiecare etapă a electrificării, e cheia businessului său. Prin politici publice potrivite, electrificarea
Electrificarea transporturilor va fi un factor important va extinde accesul la energie în beneficiul tuturor
al decarbonizării și al creșterii eficienței energetice, consumatorilor, inclusiv a celor vulnerabili. Iar noi
permițând o penetrare masivă a autoturismelor vrem să facem parte din tot acest proces.
complet electrice. În contextul electrificării, sistemul Criza prin care trecem acum arată că decizia de a
energetic va deveni mai descentralizat și, prin face pasul către tranziția energetică a fost corectă și
urmare, buna funcționare a acestuia va depinde de scoate la iveală oportunități de relansare a sectorului
interacțiunea reușită dintre componentele autonome energetic românesc, pornind în special de la investiții
care îl compun. Cuvintele cheie sunt prosumatorii, în regenerabile. În primul rând, acestea au avantajul
consumul dispecerizabil, generarea distribuită, de a putea fi puse în funcțiune într-un timp scurt,
stocarea energiei, digitalizarea, conectarea la rețea.
aspect foarte util în contextul nevoii de a înlocui
Cadrul de reglementare și cel politic vor juca un rol urgent capacitățile de producție existente învechite
esențial în a permite îndeplinirea acestor obiective. și ineficiente. În acest fel, pot fi acoperite și nevoile
electrificării fie ele imediate sau din viitor. În al doilea
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rând, în contextul unei agende climatice care vizează
limitarea încălzirii globale la cel mult 1,5°C peste
nivelurile preindustriale, un sistem energetic dominat
de regenerabile devine o condiție prealabilă. În al
treilea rând, luând drept indicator costul echilibrat al
energiei electrice în proiecte greenfield, regenerabilele
dețin deja un avantaj în comparație cu proiectele noi
de termocentrale pe cărbune sau gaz, ecartul urmând
să crească după 2030.

EDITORIAL

La nivelul companiilor Enel, ne concentrăm
asupra tuturor proceselor tehnologice care susțin
electrificarea. Mă refer aici la digitalizarea experienței
clienților pentru interacțiuni mai rapide și mai simple
cu furnizorul de servicii de energie electrică cum ar
fi controlul și plata facturilor, transmiterea indexului,
personalizarea serviciilor. Totodată, ne concentrăm
asupra proiectelor de îmbunătățire a eficienței
energetice printr-un control mai bun al consumului.
Pe viitor, luăm în calcul inclusiv sprijinirea flexibilității
sistemului energetic național prin promovarea
schemelor de tip ”demand-response”.

Considerăm esențiale investițiile în regenerabile și
dezvoltarea întregului lanț de producție și de servicii
la nivel local. Acest lucru va duce la crearea de locuri
Care este media de vârstă a angajaților?
de muncă și va facilita transformarea țării într-un 7.
Cum atrageți și cum motivați tinerii din compania
furnizor de know-how la nivel regional.
dumneavoastră?
6.
Digitalizarea a câștigat un teren imens în
această perioadă, multe domenii de activitate La Enel, ne concentrăm mai puțin asupra vârstei
dezvoltându-se online, mai bine și mai devreme angajaților și mai mult asupra nevoilor acestora și a
decât ne-am fi imaginat. Care sunt proiectele la talentului fiecărui, pentru a le putea sprijini parcursul
nivelul companiei dedicate digitalizării și care este profesional. Viitorul în energie se scrie atât cu
specialiști, cât și cu tineri aflați la început de drum
stadiul acestora?
în carieră. De aceea, motivăm atât angajații tineri,
Dezvoltarea tehnologiei este imperativă. Electrificarea cât și cei cu o experiență mai mare în domeniu prin
este un proces foarte sofisticat din punct de vedere construirea de echipe diversificate, ne completăm
tehnologic, digitalizarea fiind un termen cheie aici. reciproc talentele și punem bazele unor echipe mai
Consumatorul nu poate juca rolul său activ dacă, de puternice pentru a face față provocării de a susține
exemplu, nu există mijloace de comunicare automată un progres durabil. Pentru a aborda unele dintre
cu operatorul de distribuție. De altfel, la nivel de provocările momentului, cum ar fi decarbonizarea
rețea de distribuție, investițiile în digitalizare au fost și electrificarea, avem nevoie de idei inovatoare. Iar
mereu o prioritate. Aminteam la început numărul pentru că ideile bune nu au o ierarhie și pot veni
mare contoare inteligente instalate. Pot continua de la oricine, este misiunea noastră să atragem cât
cu amplasarea de senzori de-a lungul rețelelor care mai multe persoane, inclusiv tineri, și să facilităm
transmit automat în centrul nostru de telecontrol incluziunea și colaborarea. Desfășurăm programe,
informații esențiale care ne permit să intervenim organizăm evenimente dedicate celor care ocupă
în câteva minute, adesea chiar în secunde, de la roluri de internship în cadrul companiilor noastre,
distanță, automat sau prin câteva click-uri, și să venim cu noi oferte de internship către ei.
restabilim alimentarea cu energie în condiții optime.
Rezultatele se văd de la un an la altul: spre exemplu, În egală măsură, suntem alături de elevii care vor
în 2021 valoarea SAIDI înregistrată de E-Distribuție să urmeze o carieră în domeniul energiei verzi și să
Muntenia a scăzut sub pragul de 100 de minute. De contribuie activ la schimbarea în bine a vieților lor și
altfel, și celelalte regiuni E-Distribuție au performanțe a celor din jur. Prin Enel Green Power România, prin
bune, ceea ce arată o îmbunătățire evidentă față de E-Distribuție desfășurăm programe cu mai multe școli
nivelul de circa 600 de minute din anul 2010 și este din țară pentru a forma noi generații de energeticieni.
principalul indicator de măsurare a calității serviciului
de distribuție.

OPEN POWER
FOR A BRIGHTER
FUTURE.

Follow us:
enel.ro
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Interviu cu Mihaela Rodica Suciu –
Director General, DEER
1.
Care este obiectul principal de activitate al
companiei/firmei pe care o conduceți?

viitor, pentru a construi programe de dezvoltare
sustenabilă pentru anii următori.

Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), filială
a Grupului Electrica, este cel mai important operator
de distribuție a energiei electrice din România.
Misiunea noastră este distribuția de energie electrică
la standarde de înaltă calitate, în condiții de siguranță,
permanență, accesibilitate și sustenabilitate.

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.

Susținerea învățământului în sistem dual și
parteneriatele pe care DEER le are cu patru unități
2. Care sunt principalele valori ale companiei și de învățământ, prin care încurajează tinerii să opteze
care este strategia de business pe care o promovați pentru o viitoare carieră în domeniul energetic, pe
diverse profiluri energetice, reprezintă o poveste de
pe termen scurt și mediu?
succes pentru compania noastră.
Valorile promovate de companie sunt reprezentate de
încredere, competență, siguranță și sustenabilitate. În cadrul acestui parteneriat, DEER asigură fiecărui
Promovăm, cultivăm și dezvoltăm perpetuu, în elev al claselor profesionale pe care le susține o bursă
rândurile angajaților companiei,
valori precum lunară în valoare de 500 lei, la care se poate adăuga
pasiunea pentru meserie, loialiatea, încrederea, un premiu de stimulare a performanței în valoare de
excelența profesională, transparența, competitivitatea, 200 de lei/lună.
responsabilitatea socială.
Pe lângă suportul financiar, elevii beneficiează de
Am preluat mandatul de director general al companiei condiții excelente de pregătire practică, inclusiv în
de curând, într-un context extrem de dificil, generat de instalațiile DEER, sub coordonarea și îndrumarea
pandemie, de criza energetică provocată de războiul tutorilor, echipament de lucru și de protecție, dar
din vecinătate, de explozia prețurilor la energie și de examinare medicală periodică gratuită. După
electrică. Prin urmare, a trebuit să ne adaptăm din obținerea calificării pentru meseria de electrician,
mers condițiilor de piață determinate de lipsa de absolvenții au oportunitatea de a se angaja în cadrul
predictibilitate a factorilor STEP (factori sociali, Distribuție Energie Electrică Romania și de a-și
construi o carieră în domeniul energetic, în funcție de
tehnologici, economici și politici).
specializarea absolvită.
Ca o primă consecință, pe termen scurt am inițiat
acțiuni de ajustare a unor activități, de reducere a unor Astfel, prin susținerea acestor parteneriate, formăm
cheltuieli, spre exemplu, am diminuat cheltuielile de specialiști în domeniul energetic, alături de care,
regie, utilități si transport, ca o măsură imediată. De sperăm să contribuim la dezvoltarea acestui domeniu,
asemenea, am reprioritizat unele lucrări de investiții, deoarece, resursa umană este esențială pentru
prin renegocierea graficelor de lucrări și plăți, cu companie.
furnizorii și prestatorii de servicii, dar și executanții
de lucrări. Aceste măsuri fac parte, alături de multe Pentru că întrebarea se referă la o poveste de succes,
altele pe care le-am implementat la nivelul companiei, săptămâna trecută, Distribuție Energie Electrică
dintr-o necesitate de acțiune imediată, generată de România a organizat un concurs pentru ocuparea
contextul economic și geopolitic actual. Adaptarea unui număr de 4 posturi de electrician, concurs la
la aceste noi realități, alături de complexul proces care au participat 14 absolvenți ai primei generații de
de fuziune, care a avut loc începând cu 01.01.2021 și învățământ dual, susținut de companie. Cunoștintele,
care continuă și în prezent, aflându-ne încă în etapa energia, precum și dorința acestora de a-și construi
armonizării proceselor și al mentalităților, reprezintă o carieră în domeniul energetic, ne-au determinat să
angajăm toți participanții, pe o perioadă determinată.
pentru mine, personal, foarte mari provocări.
În urma acestei șanse, la sfârsitul perioadei de probă,
Ținând seama de toți factorii enumerați mai sus, absolvenții care vor confirma o bună pregătire și
precum și de provocările externe și cele interne, profesionalism, vor fi angajați în cadrul companiei. În
suntem focusați pe evoluție, privind permanent către acest fel, scriem, alături de ei, povești de succes.

8

ANUL XX, NR. 223, Iulie - August 2022

4. Derulați un amplu program de investiții. Cu ce este considerată viabilă din punct de vedere financiar,
provocări vă confruntați în prezent și cum este iar prognoza anilor următori nu arată scenarii pozitive,
respectiv, politici reglementate în sensul recunoaşterii
compania pregătită să raspundă acestora?
în tarife de către ANRE a costului real cu CPT-ul.
Distribuție Energie Electrică România are un plan
financiar de investiții pentru anul 2022 în valoare de Singura soluție pentru ca operatorii de distribuție să689 milioane lei, pentru modernizarea și dezvoltarea şi poată îndeplini în continuare obligația de operare,
sistemului de distribuție a energiei electrice. Direcțiile dezvoltare şi mentenanță a rețelei de distribuție a
principale vizează parametrii de continuitate și energiei electrice pe care o au în conformitate cu
calitate în alimentarea cu energie electrică, eficiența contractele de concesiune încheiate cu statul român,
energetică și reducerea pierderilor în rețele; eficiența este ca ANRE să recunoască integral în tarifele
operațională, și implicit, reducerea costurilor cu de distribuție ale anului 2023 (şi respectiv în anii
mentenanța și, nu în ultimul rând, racordarea la rețele următori) costul cu CPT-ul, inclusiv corecțiile aferente
anului 2022.
a noilor utilizatori de energie electrică.
În această etapă, schimbarea rolului Operatorilor de
Distribuție în Operatori de sistem reprezintă cel mai
important driver al tranziției energetice în aria de
distribuție. Generarea distribuită, creșterea numărului
prosumatorilor, apariția unor noi participanți la
piața de energie: agregatori, comunități de energie,
toate acestea conduc la transformarea rețelelor de
distribuție în sisteme de distribuție.

Pentru a depăși această situație dificilă, care afectează
activitatea curentă și pune în pericol posibilitatea de
finanțare a activității operaționale și a investițiilor,
vreau să trag un semnal de alarmă: este nevoie mai
mult decât oricând de implicarea, în egală măsură, a
tuturor factorilor decizionali Guvern – Reglementator
- Operator de Distribuție, în scopul identificării, cu
celeritate, a celor mai adecvate măsuri și solutii..

Dezvoltarea reţelelor electrice în reţele inteligente,
implică eforturi importante în care contextul legislativ
actual are un rol primordial.

În acest sens este nevoie de un cadru de reglementare
coerent și predictibil, astfel încât operatorii sistemelor
de distribuție să își exercite noile atribuții, în mod
eficient, integrat și adecvat, iar costurile aferente să se
recunoască în mod justificat, în tarifele de distribuție.

În prezent, ne aflăm într-un moment important, în care
Operatorii de Distribuție se confruntă cu o problemă
majoră, generată de un context de piață în afara
controlului și atribuțiilor fundamentale ale activității
de distribuție, generat de creșterea fără precedent a
prețurilor la energia electrica pe care o achizitionam
pentru Consumul Propriu Tehnologic (CPT).

Pentru aceasta, într-un efort comun, Reglementator și
Operatori trebuie să începem pregătirea perioadei a
5-a de reglementare, 2024 – 2028, stabilind împreună
pachetul de reglementări necesare și principiile de
fundamentare a acestora.

Acest lucru a făcut ca rezultatele financiare ale 5. Pandemia globală care a afectat și țara noastră
companiei, pentru anul 2021 și pentru trimestrul 1 din a avut și are repercursiuni profunde în plan
economic, sanitar și social, iar omenirea a fost
anul 2022, să fie negative.
brutal aruncată într-o nouă eră și trebuie să se
Consumul propriu trebuie împărțit astfel:
adapteze din mers. Care sunt măsurile principale
Regie: consumul sediilor, stațiilor de pe care le-ați luat pentru depășirea situației și
desfășurarea activității companiei în condiții de
transformare, posturilor de transformare etc.
siguranță, asigurând în același timp și protejarea
CPT: consumul rețelelor electrice de distribuție angajaților?
Din total consum propriu, CPT-ul reprezintă peste
90% şi DEER, alături de ceilalți operatori de distribuție,
se confruntă cu următoarea problemă:

În lupta împotriva COVID-19, DEER a adoptat
toate măsurile necesare, obiectivul principal fiind
continuitatea activității de distribuție a energiei
electrice, în conditii de siguranță pentru angajați
și utilizatori, energie electrică fiind un serviciu
indispensabil oriecărei activități.

În venitul reglementat aprobat de ANRE pentru anul
2022, care ar trebui să acopere integral costul cu CPTul, prețul luat în calcul de către ANRE este de 450 lei/
MWh. Prețul real pe care DEER îl va realiza la finalul Încă de la începutul perioadei de criză a fost
actualizat cu promptitudine planul de reziliență
anului 2022 este 1.160 lei/MWh.
existent la nivelul DEER, pentru a răspunde situației
Diferența de preț de 710 lei/MWh aplicată la cantitatea excepționale în care ne aflam și pentru a limita o
de CPT (2.000.000 MWh) înseamnă peste 1,4 miliarde potențială extindere a COVID-19. De asemenea, au
lei, pe care DEER nu-i are în venitul reglementat de fost identificate activitățile esențiale și rolurile critice
către ANRE şi pentru care trebuie să găsească sursă și a fost asigurat personal de rezervă. Au fost limitate
de finanțare.
activitățile care presupuneau interacțiunea cu
clienții și/sau accesul în locuințele clienților și au
Finanțarea este extrem de greu de realizat întrucât fost reprioritizate lucrările planificate, astfel încât să
băncile şi-au limitat expunerea pe sectorul de energie, diminuăm întreruperile programate ale alimentării cu
iar DEER depăşeşte gradul de îndatorare până la care energie electrică.
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Pentru diminuarea riscului de infectare cu COVID-19,
clienții au fost încurajați, prin comunicări/informări,
să stea acasă și să folosească modalitățti de
relaționare alternative, indirecte, prin Internet sau
telefonic, pentru solutionarea diverselor solicitări,
apelând la metodele de corespondență și plată online.
Pentru limitarea răspândirii COVID-19 și pentru
protejarea angajaților, inclusiv a celor cu rol
operațional, am implementat conceptul de
telemuncă, acolo unde a fost posibil. Totodată, am
limitat sau suspendat temporar accesul în anumite
locații, inclusiv în Centrele de Relatii cu Utilizatorii și
am redirecționat comunicarea și corespondența către
canale electronice alternative.

EDITORIAL

strategia și direcțiile de acțiune, precum și resursele
financiare necesare pentru atingerea țintelor stabilite.
În actualul context al crizei energetice, planurile de
investiții includ în mod deosebit lucrări în RED care
au ca beneficiu direct și imediat reducerea CPT.
În plus, DEER a accesat fonduri europene prin 5
proiecte (POIM axa 6) care au ca principal scop
eficiența energetică și reducerea emisiilor de CO2.
Prin PNRR, s-au accesat fonduri pentru 9 proiecte care
au ca obiect montarea panourilor fotovoltaice pentru
producerea energiei electrice necesare acoperirii
consumului propriu.

Dezvoltarea contorizării inteligente este esențială
pentru monitorizarea cu acuratețe a datelor provenite
Pentru protejarea angajaților a căror prezență a de la consumatori și procesarea acestora. Aceste
fost necesară la sediile companiei, a fost luate, proiecte sunt o verigă esențială care, împreună cu
în primul rând, măsuri de prevenție, care au eficientizarea investițiilor și digitalizarea proceselor
constat în asigurarea echipamentelor de protecție operaționale, vor conduce la o calitate ridicată a
(măști, mănuși de protecție, soluții dezinfectante energiei distribuite consumatorilor din zona noastră.
etc.),anularea tuturor deplasărilor sau întâlnirilor care
nu reprezentau o necesitate, impunerea unui număr 7. Digitalizarea a câștigat un teren imens în această
maxim de persoane care au putut participa fizic la perioadă, multe domenii de activitate dezvoltânduo întâlnire, în linie cu cerințele legislatiei în vigoare, se online, mai bine și mai devreme decât ne-am fi
igienizarea locațiilor/birourilor la intervale scurte de imaginat. Care sunt proiectele la nivelul companiei
timp, etc. Totodata, pentru protejarea personalului, dedicate digitalizării și care este stadiul acestora?
care desfășoara activități în instalații și asigură
continuitatea alimentării cu energie electrică, s-au În ultimii ani s-a acordat o importanță deosebită
modernizărilor în Rețeaua Electrică de Distribuție
asigurat materiale de protecție.
(RED), modernizări ce presupun echipamente
Suplimentar, pentru a veni în sprijinul angajaților și al moderne telecontrolabile, cu mentenanță care tinde
familiilor acestora, au fost înființate Celule de Sprijin, spre “0”. Digitalizarea rețelei a devenit o prioritate
grupuri voluntare de ajutor, la nivelul fiecarui județ în pentru Distribuție Energie Electrică Romania.
care compania noastră de distribuție activează, pentru
cazurile în care a fost nevoie de suport în gestionarea Mai mult, DEER a anticipat importanța digitalizării de
situațiilor de izolare/carantină pentru angajați și proces, și în acest moment sunt în curs de promovare
sisteme precum Asset Management System (AMS),
familiile acestora.
Meter Data Managament (MDM), Workforce
Comunicarea, pe tot parcursul perioadei pandemice, Management
(WFM),
Outage
Management
s-a realizat în mod transparent și prompt, atât pe plan System (OMS) etc, pentru o parte dintre acestea,
intern, cât și extern.
implementarea realizându-se cu finanțare europeană.
6. Orice criză înseamnă și noi oportunități. Care Printre obiectivele strategice ale DEER amintim
sunt oportunitățile pe care le întrevedeți în perioada următoarele:
următoare pentru compania dumneavoastră,
•
Smart grid și promovarea contorizării
pentru sectorul energetic românesc?
inteligente: DEER funcționează într-un domeniu
Pentru orizontul mediu, DEER are în vedere dezvoltarea reglementat; lucrările de contorizare inteligentă
și modernizarea rețelelor electrice de distribuție, parcurg, începând cu 2019, un calendar asumat
prin accesarea de finanțare prin fonduri europene, la ANRE; s-au făcut pași mici până în prezent, dar
proiectele de investiții ale companiei urmând liniile avem certitudinea că până în anul 2028 se vor finaliza
strategice directoare pentru dezvoltarea unor rețele lucrările din calendar.
inteligente care să permită dezvoltarea, conectarea
și operarea unor surse multiple, distribuite pe scară În conformitate cu Decizia ANRE nr. 778 din 8 mai 2019
largă, asigurând cadrul tranziției către energia verde. privind aprobarea „Calendarului de implementare a
În acest moment, la nivelul companiei sunt în plin sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice
proces de implementare proiecte de aproximativ 50 la nivel național pentru perioada 2019-2028”, DEER
şi-a planificat instalarea, până în anul 2028, a unui
mil euro.
număr de 1.361.181 contoare inteligente, din totalul de
În conformitate cu prevederile legale aplicabile, DEER peste 3,8 milioane contoare aflate în rețelele proprii.
elaborează, în această etapă, Planul de Dezvoltare a
RED pe 10 ani, 2024 – 2033, în care se vor regăsi atât Acest volum de circa 1,4 milioane contoare inteligente
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a rezultat din analiza cost-beneficiu care stă la baza Vârsta medie a angajaților DEER este de 47,6 ani și
fiecărei investiții, instalarea de contoare inteligente este reprezentată de specialiști bine pregătiți, oameni
fiind şi o investiție supusă regulilor de eficiență cu vastă experiență profesională.
economică impuse de către ANRE.
Segmentul de piață a forței de muncă, în care activăm,
Solicitarea Comisiei Europene este de devansare cu înregistrează de câțiva ani, un deficit de personal
un an a calendarului de implementare SMI, respectiv calificat în domeniul energetic. Angajamentul
finalizarea volumelor aprobate de către ANRE în anul companiei în proiectul de susținere a învățământului
profesional dual este unul ferm, dovedindu-se un
2027.
instrument eficient al strategiei de resurse umane,
La data de 31.12.2021, în instalațiile DEER, era privind atragerea tinerilor spre domeniul energetic.
montat un volum de 171.023 contoare inteligente.
Pentru anul 2022, DEER şi-a planificat instalarea Pe lângă parteneriatele pe care le avem cu instituțiile
unui număr de circa 200.000 contoare inteligente, de învățământ în sistem dual, parteneriatele cu
dar criza semiconductoarelor a afectat şi industria universitățile tehnice de profil, oferirea stagiilor de
producatoare de contoare inteligente, furnizorul de practică pentru studenți, reprezintă un alt instrument
echipamente de contorizare inteligentă neputând eficient de recrutare, un procent semnificativ al
studenților care fac practică în cadrul companiei,
livra întreaga cantitate de contoare inteligente.
devenind ulterior angajați.
Înlocuirea integrală, până la finalul anului 2027, a
parcului de contoare al DEER cu contoare inteligente În ceea ce privește politicile de motivare a tinerilor,
presupune instalarea, în perioada 2023-2027, a unui strategia vizează oferirea oportunităților de învățare
volum anual de circa 720.000 contoare inteligente, și acumulare a experienței în domeniul energetic, în
lucru extrem de greu de realizat atât din perspectiva funcție de specializarea aleasă, sub atenta îndrumare
posibilităților reale ale furnizorilor de contoare și coordonare a personalului specializat, DEER
inteligente, cât şi din perspectiva resurselor umane fiind cel mai important operator de distribuție din
România. Pe lângă acestea, pachetul salarial de bază
necesare.
este completat de beneficii care consta în: tichete de
•
Digitalizarea proceselor și îmbunătățirea masă, decontarea serviciilor turisitice/anual, zile libere
experienței utilizatorilor: implementarea INA este un conform Codului muncii și a Contractului Colectiv de
exemplu concret în ceea ce privește direcția pe care Muncă; bonsuri materiale de Ziua Copilului, Paște,
ne-am propus să o urmăm. Aplicația dezvoltă rolul de Crăciun, Ziua Energeticianului, ajutor material la
interfață cu utilizatorii în ceea ce priveste procesul de căsătorie și la nașterea copilului.
racordare; ne aflăm în perioada de postimplementare,
și având în vedere schimbările repetate de legislație Perspectiva dezvoltării unei cariere în domeniul
primară și secundară din domeniul racordării, încă ne energetic, stabilitatea și siguranța locului de muncă,
precum și realele oportunități de promovare,
confruntăm cu multe obstacole.
reprezintă alte coordonate care atrag și motivează
8. Care este media de vârstă a angajaților? Cum tinerii să opteze pentru angajarea in cadrul Distributie
atrageți și cum motivați tinerii din compania Energie Electrica Romania.
dumneavoastră?

O perspectivă mai largă asupra tranziției
energetice în UE
Georgiana Toma, Manager Reglementari EGPR
Alexandru Petruț, Manager Reglementari ENEL X

Comisia Europeană a prezentat în mai 2022 un nou pachet de măsuri – REPowerEU – necesar a fi implementat
în vederea reducerii și eliminării dependenței Uniunii Europene de combustibili fosili din Rusia la orizontul anului
2030. Pachetul prevede atingerea independenței prin setarea unei ținte de 45% energie electrică provenită din
surse regenerabile în consumul brut de energie primară al UE în anul 2030
Estimările efectuate în urma lansării pachetului
REPowerEU arată necesitatea unor capacități
instalate, la nivel UE, de până la 1.102 GW în centrale
eoliene și fotovoltaice în anul 2030, la care se vor
adăuga circa 103 GW în producere de electricitate din
surse regenerabile pentru producerea de hidrogen
în electrolizoare. Comparativ cu nivelul capacității
instalate astăzi în UE de 314 GW, creșterea va trebui
să fie de circa 79 GW/an. Dacă ne aplecăm asupra
României, față de cei 4,5 GW instalați astăzi în
capacități eoliene și fotovoltaice, efortul nostru până
în 2030 va trebui să fie de circa 1,2 GW/an, pentru a
atinge la sfârșitul perioadei o capacitate instalată de
circa 17 GW, la care s-ar adaugă necesarul pentru
producția de hidrogen.
Desigur, țintele propuse de Comisia Europeană („CE”)
sunt ambițioase, prin cascadare efortul comun al
Statelor Membre este unul impresionant, dar absolut
necesar în vederea asigurării securității energetice
a Uniunii Europene. Astfel, în vederea diminuării
efortului necesar a fi realizat de fiecare Stat Membru,
CE vine cu un set de măsuri ce pot fi implementate în
perioada imediat următoare: accelerarea procesului
de autorizare a proiectelor regenerabile, digitalizarea
proceselor, personal abilitat, hibridizarea parcurilor
regenerabile, generarea distribuită, acord tacit și așa
mai departe.
Recomandarea Comisiei Europene pentru fiecare stat
membru este de a defini niște zone unde procesul de
autorizare să se facă mult mai rapid, așa-numitele
zone Go-To areas. Fiecare țară ar urma să identifice
aceste zone și să implementeze procedura de
autorizare a proiectelor de producere a energiei din
surse regenerabile în maximum 1 an. Pentru România
e necesară o analiză din multiple puncte de vedere
și, desigur, suprapunerea unei serii de hărți ale
țării referitoare la potențialul eolian și fotovoltaic,
împărțirea zonelor de dezvoltare, potențialul agricol,
rețeaua de transport și cea de distribuție a energiei
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electrice, precum și zonele protejate Natura 2000.
Guvernul României va avea o misiune dificilă în a
identifica aceste zone dedicate dezvoltării rapide a
proiectelor de energie regenerabilă având în vedere
toți factorii necesari a fi luați în considerare. Desigur,
procesul de definire a acestor zone va fi de o amploare
semnificativă, implicând colaborare între Ministerul
Energiei, Mediului, Agriculturii, Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale, Apărării Naționale, Muncii,
precum și Autoritățile Locale și Centrale, Organizațiile
de Protecție a Mediului, Operatorii de Rețea, primării
și așa mai departe.
Soluții pentru o tranziției energetică responsabilă
Există în ultima vreme dezbateri intense la nivel
european în a decide cum să se folosească terenurile
agricole: pentru producerea de energie electrică sau
de hrană. Soluția propusă este de așa natură încât
să nu fie nevoie de vreun compromis, iar cele două
resurse esențiale vieții omenești să coexiste. Această
soluție este definită de termenul agrivoltaic, ceea
ce înseamnă coexistența panourilor fotovoltaice
și a culturilor agricole. Tehnologia industriei
fotovoltaice a avansat atât de mult încât permite
cultivarea unei plaje largi de specii de plante, având
avantaje reciproce: plantele vor fi protejate de razele
puternice ale soarelui care le pot arde sau deshidrata;
panourile fotovoltaice își pot pierde din eficiență dacă
temperaturile sunt extrem de ridicate și soarele este
puternic, aici intervenind micile sisteme de răcire,
adică plantele, care reușesc să răcorească panourile
și locul de sub ele. Energia electrică și hrana nu sunt
singurele avantaje pe care sistemele agrivoltaice le
oferă. S-au făcut studii și s-a observat un consum de
apă redus cu până la 30% pentru irigarea culturilor
agricole. De asemenea, irigarea se poate face cu
ajutorul panourilor fotovoltaice. Enel Green Power are
în derulare astfel de proiecte la nivel global.
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Conceptul Demand Response
Unul dintre conceptele pe care Enel X România le
promovează la acest moment face parte din zona
Demand-Side Flexibility și presupune implicarea
activă a consumatorilor în acoperirea nevoilor de
flexibilitate a sistemului prin ajustarea nevoilor de
consum, în momentele în care sistemul energetic este
suprasolicitat.

O altă provocare a contextului actual în care
se efectuează tranziția energetică o reprezintă
aprovizionarea cu echipamente și componente
necesare industriei regenerabile. Scopul REPowerEU
este ca UE să își asigure independența energetică,
prin renunțarea la combustibilii din Rusia, dar
totodată nu se dorește crearea unei alte dependențe,
cea de materiale și componente din China. Astfel,
se dorește relocarea întregului lanț de valoare în
Uniunea Europeană. Enel Green Power a identificat
încă din 2010 necesitatea realizării unei fabrici
proprii de panouri fotovoltaice pentru proiectele sale.
Astfel, în Catania, se găsește cea mai mare fabrică
de producție de panouri fotovoltaice din Europa –
3Sun Gigafactory - ce combină producția de panouri
cu cercetarea în domeniu, în scopul dezvoltării
tehnologiei. Dacă anul acesta producția de panouri
ajunge la 200 MW, prin accesarea în aprilie 2022 a
Fondului de Inovare, Gigafactory își va crește treptat
capacitatea de producție ajungând la 3 GW în 2024.
Acest lucru va permite crearea de aproximativ 1000
de locuri de muncă, iar prin promovarea conceptului
de economie circulară, Gigafactory va face lanțul de
valoare european unul sustenabil.

Nevoia de Flexibilitate
În prezent, sectorul energiei electrice se află într-un
proces de transformare continuu, transformare ce are
ca principali factori decarbonizarea, electrificarea,
digitalizarea si adaptarea la noile nevoi ale
consumatorilor. In acest context, mixul de producție al
energiei electrice migrează cu rapiditate spre sursele
de energie regenerabilă, unde se așteaptă ca până
în anul 2050, aproximativ 50% din energia electrică
produsă la nivel global să provină din aceste surse.
Totuși, față de sursele convenționale de producere,
bazate pe combustibili fosili, producția de energie
din surse regenerabile este caracterizată de un grad
de fluctuație semnificativ mai ridicat și mai dificil de
previzionat și gestionat.
În acest context, apare nevoia iminentă a surselor de
flexibilitate la nivelul sistemelor energetice. Putem
clasifica sursele de flexibilitate în patru mari categorii:
flexibilitate la nivelul generării, flexibilitate la nivelul
sistemului de transport și distribuție, flexibilitate
la nivelul operării și, nu în ultimul rând, surse de
flexibilitate la nivelul cererii – Demand-Side Flexibility.

În medie, aproximativ 10% din costurile cu
infrastructura rețelei sunt alocate pentru a acoperi
perioadele de vârf la nivelul cererii, perioade ce au
loc în 1% din timpul total de funcționare a acesteia.
Dezvoltarea surselor de producție doar pentru a
acoperi acest interval reprezintă o metodă ineficientă,
cel puțin din punct de vedere al costului. Pe de altă
parte, în aceste perioade de vârf, prin intermediul
participării în programele de tip Demand Response,
consumatorii înrolați își pot adapta nevoia de consum
în schimbul unei remunerații și, astfel, pot contribui la
stabilitatea sistemului.

tehnologice de sistem. Agregatorul de consum
dispecerizabil asigură participarea în Piața de
Servicii Tehnologice de Sistem și Piața de Echilibrare,
precum și managementul eficient al portofoliului de
consumatori, astfel încât să asigure un impact cât mai
redus asupra activității principale a consumatorului
în situația dispecerizării. Totodată, Enel X România, în
calitate de agregator, asistă clientul în tot procesul de
evaluare și calificare al potențialului de flexibilitate al
acestuia, în implementarea soluțiilor tehnice necesare
precum și în activitatea operațională asociată.

În acest mod, SEN poate beneficia de o sursă de
flexibilitate accesibilă și eficientă iar consumatorii sunt
remunerați pentru disponibilitatea lor de a răspunde
nevoilor sistemului, pe piața Serviciilor Tehnologice
de Sistem și, de asemenea, atunci când sunt
dispecerizați, prin vânzarea energiei neconsumate în
piața de echilibrare. Pe lângă beneficiile financiare,
consumatorii înrolați beneficiază de un management
eficient și optimizat al consumului de energie, costuri
reduse, grad ridicat de sustenabilitate și eficiență în
Programul de tip Demand Response este gestionat managementul riscului.
și administrat de către un agregator de consum Prin experiența grupului Enel în aria serviciilor de
dispecerizabil acreditat/licențiat de către ANRE. flexibilitate – 7.5 GW gestionați la momentul actual
Agregatorul analizează și înrolează în portofoliul său – Enel X România își propune să devină pionier la
consumatori care, prin specificul activității pe care nivel național cu programul Demand Response și la
o desfășoară, pot întrerupe temporar, în anumite acest moment derulează toate activitățile necesare
perioade de timp, consumul de energie electrică, conturării și adaptării acestui concept la specificul
cu un impact minim asupra activității lor. Anterior piețelor de energie din România și la nevoile sistemului
prestării oricărui serviciu, acești consumatori necesită energetic național.
calificarea OTS pentru a deveni furnizori de servicii

Tranziția energetică este fără îndoială un drum către
o transformare globală e sectorului energetic de la
combustibili fosili la zero emisii de carbon la mijlocul
acestui secol. Comisia Europeană dirijează procesul
de transformare prin măsurile și recomandările
pe care le adoptă, punând accent semnificativ pe
energie electrică produsă din surse regenerabile și
electrificare.
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Re-organizarea sistemelor energetice
pentru tranziție

Energia este un catalizator și un factor de prosperitate socio-economică. Dezvoltarea comunitară necesită servicii
energetice fiabile, adecvate și accesibile. Energia electrică și alte forme de energie contribuie la furnizarea de
servicii vitale pentru gospodării, îmbunătățind calitatea vieții și sporind oportunitățile de educație, asistență
medicală, informare și socializare. Accesul la energie la prețuri accesibile permite industriilor să se dezvolte și
să prospere. "Sistemul energetic" cuprinde fizic toate componentele legate de producerea, conversia, livrarea și
utilizarea energiei electrice. Acesta este încorporat în sistemul energetic, având legături și reacții multiple cu alte
componente ale sistemului energetic. Aceste legături și reacții vor deveni probabil și mai importante pe măsură
ce tranziția avansează și pe măsură ce sistemul energetic este integrat și mai mult prin cuplarea sectoarelor.
Astfel, tranziția energetică influențează și este influențată de elemente exterioare limitelor sistemelor energetice
și electrice. Este nevoie de o abordare sistemică și de o perspectivă holistică pentru a înțelege aceste interacțiuni
sistemice. Tranziția energetică trebuie să valorifice toate potențialul și sinergiile acestor interacțiuni.
O tranziție energetică reușită depinde de eforturi de
colaborare cu o dimensiune globală, care necesită o
participare profundă, activă și informată din partea
tuturor țărilor care reflectă diferite contexte sociopolitice. Este necesară o abordare holistică care
să abordeze interacțiunile dintre diferitele niveluri
sistemice: putere, energie, economie, social și pământ.
Raportul “Re-organizarea sistemelor energetice
pentru tranziție” își propune să abordeze cerințele de
tranziție ale structurilor organizaționale ale sistemelor
energetice, cu o viziune holistică și o abordare
incluzivă, aplicabilă atât în contexte liberalizate, cât
și în contexte reglementate. În acest scop, raportul
este structurat în jurul a două obiective principale:
să facă discuția despre structurile organizaționale
ale sistemului energetic și cerințele de tranziție ale
acestora accesibile unui public mai larg, precum
și contextualizarea acesteia în cadrul unei viziuni
sistemice și prezentarea și discutarea provocărilor
legate de tranziție pentru structurile organizaționale
ale sistemului energetic și propunerea unei căi de
urmat care să corespundă cerințelor necesare pentru
era energiei din surse regenerabile.

•
Partea I: O viziune holistică a structurilor
organizatorice ale sistemului energetic într-un
context de tranziție
Sistemele de alimentare vor fi puternic afectate de
tranziția energetică.
Pe măsură ce tranziția energetică se va desfășura,
aceasta va aduce atât provocări, cât și oportunități
pentru sistemele energetice. Printre implicațiile
tranziției se numără dominația generării de energie
din surse regenerabile variabile (VRE), o diversitate
sporită în ceea ce privește cerințele și sursele de
flexibilitate, mai multe resurse de energie distribuite,
un rol mai activ pentru utilizatorii rețelei electrice și un
impuls în colectarea și schimbul de date sprijinite de
digitalizare.

Pentru a-și atinge obiectivele, o structură organizatorică
a sistemului energetic ar trebui să anticipeze și să
achiziționeze capacitatea și infrastructura necesare,
precum și să producă și să livreze energie electrică
în limitele socio-economice și de mediu existente.
Structurile actuale au fost concepute și puse în aplicare
pentru a îndeplini obiectivele erei combustibililor fosili.
Raportul este structurat în două părți. Prima parte Acum, acestea trebuie să se adapteze la cerințele și
(capitolele 1-3) abordează primul obiectiv, oferind contextul tranziției energetice.
o viziune holistică a structurilor organizaționale ale
sistemului energetic într-un context de tranziție. •
Partea II: Facilitarea tranziției structurilor
Aceasta oferă viziunea sistemică și contextul organizatorice ale sistemului energetic
incluziv pentru a doua parte (capitolele 4-6), care
se concentrează pe provocările tranziției structurilor Dezvoltarea unor structuri organizaționale ale
organizaționale ale sistemului energetic și pe o sistemului energetic care să fie adecvate pentru
potențială cale de urmat. Prin urmare, prima parte a tranziția energetică necesită o înțelegere mai clară
raportului poate fi benefică chiar și pentru cititorii care a neconcordanțelor existente și potențiale, deoarece
cunosc bine elementele fundamentale ale sistemului depășirea acestora reprezintă obiectivul structurilor
organizaționale îmbunătățite. În prezent, există
energetic structurilor sistemului energetic.
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Cele trei componente principale care modelează
structurile organizatorice ale sistemului energetic sunt
concurența, reglementarea și colaborarea. Având în
vedere rolul predominant al liberalizării în modelarea
structurilor organizaționale în ultimele decenii, aceste
trei componente au avantaje și dezavantaje, ceea ce
creează necesitatea unui echilibru în funcție de caz
care să maximizeze beneficiile generale ale tranziției
De exemplu, schimbările climatice și poluarea aerului în fiecare context socio-politic.
se numără printre efectele nedorite care rezultă
atunci când structurile organizaționale din era Tranziția energetică implică un mix între sprijinul
combustibililor fosili nu reușesc să alinieze în mod reglementat pentru energia din surse regenerabile
corespunzător dimensiunile cost, preț și valoare ale în sistemele liberalizate și achizițiile competitive
energiei. Deși se așteaptă ca tranziția energetică să de energie din surse regenerabile în sistemele
atenueze atât schimbările climatice, cât și poluarea reglementate. Pe baza proiecțiilor, în câteva decenii,
atmosferică, pe măsură ce tranziția avansează, pot majoritatea populației mondiale va locui în regiuni
apărea noi neconcordanțe fundamentale, iar altele în care în prezent predomină sistemele de energie
rămân; dacă nu sunt abordate, acestea pot declanșa reglementate. Prin urmare, merită să analizăm dacă
bariere în calea tranziției și/sau pot limita beneficiile piețele competitive, orientate spre profit, sunt singura
pe care societatea le-ar putea obține de pe urma opțiune valabilă pentru a avansa mecanismele
de achiziție și în ce condiții acestea pot fi factori
tranziției.
favorizanți sau obstacole pentru tranziția energetică
Dezechilibrele din cadrul sectorului energetic sunt necesară.
cauzate de diferențele de caracteristici tehnologice
dintre resursele convenționale și cele legate de În contextul actual, atât componentele reglementate,
tranziție. Toate sistemele energetice, de la cele mai cât și cele liberalizate pot avea posibilitatea de
reglementate până la cele complet liberalizate, se vor a contribui la tranziția energetică și de a aborda
provocările actuale.
confrunta cu ele.
numeroase și diverse neajunsuri, cu cauze și efecte
foarte variate în diferitele niveluri sistemice. Sistemele
energetice sunt create pentru a furniza servicii
energetice societății; cu toate acestea, furnizarea
acestor servicii poate avea efecte nedorite asupra
societății. Neajunsuri importante au condus la
consecințe grave.

Căutarea unui echilibru corect între concurență,
reglementare și colaborare

5 Alexandru Ioan Cuza, Targu Jiu, Gorj County
Tel: +40 253 205411 ; Fax: +40 253 227280
www.ceoltenia.ro

Fig. 1 – Cuplarea sectorială (Electrificarea utilizărilor finale și înlocuirea altor surse și purtători de energie cu energie electrică se
numește, de obicei, "cuplare sectorială")
https://www.irena.org/publications/2022/Jun/RE-organising-Power-Systems-for-the-Transition
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Energia nucleară și tranzițiile energetice
sigure. De la provocările actuale la sistemele
energetice curate de mâine.

Această cotă a scăzut de la 18% la sfârșitul anilor
1990, dar energia nucleară este încă a doua sursă
de energie electrică cu emisii reduse (adică fără
combustibili fosili) după energia electrică obținută
în hidrocentrale și principala sursă în economiile
avansate. În 2020, energia electrică nucleară va
depăși în continuare contribuția totală combinată a
producției de energie eoliană și solară fotovoltaică
la nivel mondial, în ciuda creșterii masive a acestor
surse regenerabile. La sfârșitul anului 2021, existau
439 de reactoare nucleare în funcțiune în 32 de țări
din întreaga lume, cu o capacitate combinată de 413
GW. Aproximativ 270 GW din această capacitate se
Raportul “Energia nucleară și tranzițiile energetice aflau în economiile avansate.
sigure: De la provocările actuale la sistemele
energetice curate de mâine” este un nou raport al • Rolul energiei nucleare pe drumul spre net zero
Agenției Internaționale pentru Energie (International emisii
Energy Agency - IEA) care analizează modul în care
energia nucleară ar putea contribui la soluționarea Există cinci caracteristici ale parcursului către emisii
a două crize majore - energia și clima - cu care nete zero, comune aproape tuturor scenariilor care
se confruntă lumea în prezent. Invazia Rusiei în îndeplinesc obiective climatice exigente, care deschid
Ucraina și întreruperile în aprovizionarea cu energie oportunități pentru energia nucleară:
la nivel mondial pe care aceasta le-a alimentat au • Electrificarea pe scară largă a utilizărilor finale, cu o
determinat guvernele să își regândească strategiile de pondere din ce în ce mai mare a energiei electrice în
securitate energetică, punând un accent mai mare pe consumul final.
dezvoltarea unor surse de aprovizionare mai diverse
și interne. Pentru mai multe guverne, energia nucleară • Creșterea rapidă a producției de energie electrică cu
se numără printre opțiunile care ar ajuta la atingerea emisii reduse.
acestui obiectiv. În același timp, în ultimii ani, multe
guverne și-au intensificat ambițiile și angajamentele • Necesitatea de a reduce emisiile provenite din
de a ajunge la emisii nete zero. Nuclear Power and producția de energie termică.
Secure Energy Transitions (Energia nucleară și
tranzițiile energetice sigure) dezvoltă raportul de • Creșterea rapidă a cererii de hidrogen cu emisii
referință al IEA din 2021, Net Zero până în 2050: O reduse.
foaie de parcurs pentru sectorul energetic mondial. • Necesitatea continuă de a sprijini inovarea, care
În acest sens, acesta explorează în profunzime rolul facilitează dezvoltarea de tehnologiilor nucleare
potențial al energiei nucleare ca sursă de energie avansate.
electrică cu emisii reduse, disponibilă la cerere, pentru
a completa rolul principal al surselor regenerabile, Energia nucleară ocupă un rol important în cadrul
cum ar fi energia eoliană și solară, în tranziția către parcursului NZE către zero net datorită emisiilor
sisteme de energie electrică cu emisii nete zero.
reduse. În special, aceasta completează și sprijină
creșterea rapidă a surselor regenerabile de energie
• Situația energiei produse în centralele nucleare în vederea reducerii emisiilor din sectorul energiei
la nivel mondial
electrice la nivel mondial la net zero până în 2040.
În 2020, energia nucleară a reprezentat aproximativ Energia nucleară contribuie la aprovizionarea cu
10% din producția mondială de energie electrică. energie electrică cu emisii reduse și, ca sursă de
Energia nucleară ar putea juca un rol important în
asigurarea unei evoluții rapide și sigure a sectorului
energetic către emisii nete zero. În timp ce se așteaptă
ca energia eoliană și cea fotovoltaică solară să
conducă decarbonarea mixului energetic global, vor
fi necesare resurse flexibile și dispecerizabile pentru
a completa aceste surse. Există provocări economice
și tehnice care trebuie depășite și nu toate țările
vor alege energia nucleară ca opțiune, dar ambițiile
climatice în creștere în multe țări și criza energetică
actuală oferă motive pentru a privi cu alți ochi ceea ce
poate oferi energia nucleară.
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generare dispecerizabilă, sporește securitatea
aprovizionării prin asigurarea flexibilității sistemului.
De asemenea, aceasta continuă să furnizeze energie
termică pentru rețelele de încălzire urbană și pentru
unele instalații industriale. Cu toate acestea, rolul
preconizat al energiei nucleare depinde de deciziile
luate de factorii de decizie politică și de întreprinderi
cu privire la ritmul de construcție a unor noi reactoare
și la durata de funcționare a reactoarelor nucleare
existente.

• Încurajarea piețelor de energie electrică să
valorizeze capacitățile dispecerizabile cu emisii
reduse. Proiectarea piețelor de energie electrică
pentru a se asigura că centralele nucleare sunt
compensate în mod competitiv și nediscriminatoriu
pentru evitarea emisiilor și pentru serviciile pe care
le furnizează pentru a menține securitatea energiei
electrice, inclusiv disponibilitatea capacității și
controlul frecvenței.

• Crearea unor cadre de finanțare pentru a sprijini
noile reactoare. Instituirea unor cadre de gestionare
a riscurilor și de finanțare pentru a mobiliza capital
Atributele favorabile ale energiei nucleare - în special pentru noile centrale la un cost acceptabil și cu o
emisiile reduse, capacitatea de dispecerizare și împărțire echitabilă a riscurilor între investitori și
flexibilitatea - vor spori valoarea acesteia pentru consumatori.
sistemele de energie electrică pe măsură ce acestea
se decarbonează progresiv. În special, capacitatea de • Promovarea unei reglementări eficiente și
dispecerizare va deveni din ce în ce mai valoroasă pe eficace în materie de siguranță. Asigurarea faptului
măsură ce sursele regenerabile variabile, care nu sunt că autoritățile de reglementare în domeniul siguranței
dispecerizabile și sunt mai puțin flexibile decât sursele dispun de resursele și competențele necesare pentru
de generare a energiei termice, vor asigura o parte a efectua în timp util revizuiri ale noilor proiecte
tot mai mare din producția de energie electrică. Alte și concepții, pentru a elabora criterii de siguranță
surse de flexibilitate, cum ar fi energia hidroelectrică armonizate pentru noile concepții și pentru a colabora
sau geotermală, se confruntă cu dificultăți în ceea cu potențialii dezvoltatori și cu publicul pentru a se
ce privește scalabilitatea sau amplasamentele asigura că cerințele de autorizare sunt comunicate în
acceptabile, sau nu și-au dovedit încă eficiența mod clar.
comercială în cazul hidrogenului electrolitic și al
• Punerea în aplicare a unor soluții pentru eliminarea
CCUS.
deșeurilor nucleare. Implicarea cetățenilor în
Din aceste motive, piețele de energie electrică trebuie stabilirea priorităților în ceea ce privește aprobarea și
să fie concepute astfel încât să se asigure că valoarea construirea de instalații de depozitare a deșeurilor de
economică a energiei nucleare, alături de alte înaltă activitate în țările care nu dispun încă de astfel
tehnologii cu emisii reduse, este pe deplin reflectată de instalații.
în semnalele de preț pentru a stimula investițiile
într-un mod nediscriminatoriu. În absența unei bune • Accelerarea dezvoltării și implementării
modulare
mici.
Identificarea
concepții de piață, guvernele vor trebui să se bazeze reactoarelor
oportunităților
în
care
reactoarele
mici
și
mijlocii ar
într-o mai mare măsură pe alte stimulente, cum ar fi
plățile definite pe cale administrativă, pentru a realiza putea fi o sursă rentabilă și cu emisii reduse de energie
aceste investiții, adesea cu rezultate mai costisitoare. electrică, căldură și hidrogen. Sprijinirea investițiilor în
proiecte demonstrative și în dezvoltarea lanțurilor de
Energia nucleară poate contribui, de asemenea, aprovizionare.
la extinderea producției de energie termică și
de hidrogen cu emisii reduse. Concurența dintre • Reevaluarea planurilor în funcție de performanță.
opțiunile tehnologice pentru aprovizionarea acestor Să condiționeze sprijinul pe termen lung de realizarea
piețe în creștere este semnificativ diferită de cea de către industrie a unor proiecte sigure, la timp și cu
din sectorul energetic, iar impactul considerațiilor respectarea bugetului.
specifice fiecărui amplasament este mai important
pentru deciziile de investiții luate. Exploatarea acestui
potențial ar putea consolida argumentele comerciale
pentru noi reactoare prin creșterea veniturilor și
reducerea riscurilor.
• Competitivitatea energiei nucleare

Următoarele recomandări se adresează factorilor de
decizie politică din țările care văd un viitor pentru
energia nucleară. IEA nu face nicio recomandare
țărilor care au ales să nu utilizeze energia nucleară și
respectă pe deplin alegerea acestora.
• Prelungirea duratei de viață a centralelor.
Autorizarea prelungirii duratei de viață a centralelor
nucleare existente, astfel încât acestea să poată Fig. 1 – Producția de energie electrică cu emisii reduse, pe tipuri
continua să funcționeze cât mai mult timp posibil în surse, la nivel mondial, 2020
condiții de siguranță.

https://www.iea.org/reports/nuclear-power-and-secure-energy-transitions
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Cadre juridice și de reglementare pentru
CCUS

Tehnologiile de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon (Carbon Capture, Utilisation and Storage CCUS) vor juca un rol important în orientarea sistemului energetic global către un sistem net zero. Implementarea
cu succes a CCUS se bazează pe stabilirea unor cadre juridice și de reglementare care să asigure gestionarea
eficientă a activităților CCUS și stocarea sigură și securizată a CO2. Mai multe țări au elaborat deja cadre juridice
și de reglementare cuprinzătoare pentru CCUS. Acestea constituie o bază de cunoștințe valoroasă pentru
numărul tot mai mare de țări care au identificat un rol pentru CCUS în atingerea obiectivelor lor climatice, dar
care nu au stabilit încă un temei juridic pentru CCUS și, în special, pentru stocarea CO2. De asemenea, cadrele
existente sunt testate din ce în ce mai des, pe măsură ce se dezvoltă proiecte CCUS comerciale, ceea ce oferă
învățăminte importante pentru autoritățile de reglementare.
Manualul “Cadre juridice și de reglementare pentru
CCUS” al IEA este o resursă pentru factorii de
decizie și autoritățile de reglementare în ceea ce
privește stabilirea și actualizarea cadrelor juridice și
de reglementare pentru CCUS. Acesta identifică 25
de aspecte prioritare pe care cadrele ar trebui să le
abordeze pentru implementarea CCUS, prezentând
studii de caz la nivel mondial și examinând modul
în care diferite jurisdicții au abordat aceste aspecte.
Manualul este susținut de o bază de date juridică și
de reglementare documentată din surse web și de
un model de text legislativ care se găsește la sfârșitul
prezentului raport. Implementarea globală de succes
a CCUS la această scară va depinde de instituirea
unor cadre juridice și de reglementare solide care
să asigure o gestionare și o supraveghere eficace a
activităților CCUS.

Let’s connect
for a new energy future

Scan here
for more news

www.deloitte.ro
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CCUS se referă la o serie de tehnologii care implică
captarea, utilizarea și stocarea CO2. CO2 poate fi
captat din surse punctiforme mari, inclusiv instalații
de generare a energiei și instalații industriale care
utilizează drept combustibil fie combustibili fosili, fie
biomasă. De asemenea, CO2 poate fi captat direct din
atmosferă cu ajutorul tehnologiilor de captare directă
a aerului (DAC). În cazul în care nu este utilizat la fața
locului, CO2 capturat poate fi comprimat și transportat
prin conducte, nave, căi ferate sau camioane pentru a
fi utilizat într-o serie de aplicații, sau poate fi injectat
în formațiuni geologice de mare adâncime (inclusiv
în rezervoare de petrol și gaze epuizate și în acvifere
saline), unde este captat și stocat permanent.

reducerea emisiilor în aproape toate părțile sectorului
energetic sistem energetic, cu patru roluri majore:
1.
Combaterea emisiilor generate de activele
energetice existente;
2.
Reducerea emisiilor în sectoarele energointensive, unde acest proces este mai dificil de
realizat;
3.
Furnizarea unei platforme pentru producția de
hidrogen cu emisii reduse de carbon;
4.

Eliminarea carbonului din atmosferă.

Îndeplinirea obiectivelor "net zero" va necesita
implementarea pe scară largă a captării, utilizării
și stocării carbonului (CCUS). CCUS este singurul
grup de tehnologii care poate contribui la reducerea
semnificativă a emisiilor în sectoare-cheie, inclusiv
în industria grea, sprijinind în același timp eliminarea
CO2 din atmosferă. În scenariul IEA "Emisii nete zero
până în 2050" (scenariul "Net Zero"), implementarea
CCUS crește de aproape 200 de ori, ajungând la mai
mult de 7,6 miliarde de tone de CO2 captat în 2050.

Cadrele juridice și de reglementare vor servi mai
multor obiective, cel mai important fiind acela de a
asigura stocarea sigură, securizată și permanentă a
CO2 în formațiuni geologice de mare adâncime. De
asemenea, legile și regulamentele CCUS trebuie
să asigure protecția mediului și a sănătății publice,
să clarifice drepturile și responsabilitățile părților
interesate de CCUS și să ofere o bază juridică pentru
CCUS are o valoare strategică considerabilă ca dezvoltarea, exploatarea și gestionarea pe termen lung
opțiune de atenuare a schimbărilor climatice și va juca a resurselor de stocare a CO2. Un aspect important
un rol important în atingerea obiectivelor de zero net este că o reglementare eficientă a activităților CCUS
zero. În scenariul Net Zero, peste 7,6 miliarde de tone poate contribui la consolidarea încrederii publicului în
(Gt) de CO2 sunt captate, transportate și utilizate sau această tehnologie și la acceptarea ei.
stocate la nivel mondial în 2050. CCUS contribuie la
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Aceste aspecte abordează toate aspectele lanțului
valoric al CCUS, cu un accent deosebit pe modul în
care funcționează cadrele pentru a asigura stocarea
sigură și securizată a CO2. Pentru fiecare problemă,
manualul oferă o descriere și considerații generale
pentru cei care elaborează abordări legislative și de
reglementare relevante. Descrierile aspectelor sunt
urmate de studii de caz și de exemple de abordări de
La începutul anului 2022, aproximativ 30 de instalații reglementare. Deși scopul este de a evidenția o serie
CCUS comerciale funcționează în nouă țări, unele dintre de considerente juridice și de reglementare pentru
ele datând din anii 1970 și 1980. Deși aproximativ două CCUS, nu se dorește a fi exhaustiv sau de a susține
treimi din aceste proiecte sunt concentrate în America o abordare unică pentru toate. Este recunoscut faptul
de Nord, în prezent sunt în curs de dezvoltare instalații că fiecare guvern în parte ar trebui să abordeze
CCUS comerciale în peste 25 de țări. Pentru unele țări, problemele în funcție de propriile circumstanțe
aceste instalații planificate vor fi printre primele care particulare.
vor testa cadrele juridice și de reglementare existente
pentru CCUS; pentru altele, ar putea fi necesare noi Modernizarea CCUS poate oferi o soluție strategică
legi și reglementări. Acest manual CCUS al IEA este pentru reducerea emisiilor de la unele centrale
o resursă pentru dezvoltarea și actualizarea cadrelor electrice și industriale existente. Cerințele de pregătire
juridice și de reglementare pentru CCUS. Acesta pentru CCUS ar trebui să fie luate în considerare în
identifică 25 de aspecte prioritare pe care cadrele ar situațiile în care sunt planificate noi instalații cu emisii
trebui să le abordeze pentru implementarea CCUS ridicate, dar care nu pot fi echipate imediat cu CCUS
și prezintă studii de caz la nivel mondial cu privire din motive comerciale sau tehnice și în care nu sunt
la modul în care diferite jurisdicții au abordat aceste disponibile soluții alternative (de exemplu, energie
din surse regenerabile). Aceasta va implica evaluarea
aspecte, grupate în 8 categorii:
fezabilității tehnice a adaptării ulterioare a captării
1.
Definirea domeniului de reglementare;
la instalație, precum și a accesului la transportul și
stocarea CO2. Acești factori ar trebui să fie luați în
2.
Revizuiri și autorizații de mediu;
considerare în momentul proiectării și construirii unei
instalații.
3.
Facilitarea proiectelor de tip "first-mover";
Experiența globală în materie de reglementare a
activităților CCUS este în creștere. Peste 20 de
jurisdicții naționale și subnaționale au stabilit legi
și reglementări pentru CCUS, iar aceste legi sunt
aplicate din ce în ce mai des, pe măsură ce numărul de
instalații CCUS în funcțiune sau în curs de exploatare
crește. dezvoltare se extinde.

4.

Asigurarea stocării sigure și securizate;

5.
lung;

Abordarea obligațiilor de stocare pe termen

6.

Aspecte internaționale și transfrontaliere;

7.

Facilitarea centrelor CCUS;

8.

Alte aspecte esențiale și emergente.

Fig. 1 – Schema lanțului valoric al CCUS
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Consumul în Germania la un nivel minim
record

Scăderea consumului în Germania a atins un nou
minim din cauza inflației ridicate și a incertitudinilor
generate de războiul din Ucraina. Recordul negativ
de luna trecută a fost depășit, a anunțat compania de
cercetare a consumului GfK, cu sediul la Nürnberg, pe
baza ultimului său sondaj privind climatul de consum
din Germania. „Din momentul începerii sondajelor
privind consumul pe teritoriul întregii Germanii,
în anul 1991, nu a mai fost măsurată o valoare mai
scăzută", a anunțat GfK. Chiar și în fazele de lockdown
ale pandemiei starea de spirit a fost mai bună. În
timpuri normale, curba sentimentului consumatorilor
este stabilă în jurul valorii de 10 puncte. În primul
lockdown covid, aceasta a scăzut până la un minim
de aproximativ minus 24. Pentru luna august, GfK
preconizează o valoare de minus 30,6 puncte.
„Pe lângă îngrijorările legate de întreruperea lanțurilor
de aprovizionare, de războiul din Ucraina și de
creșterea bruscă a prețurilor la energie și alimente,
există acum temeri legate de aprovizionarea cu gaze

a întreprinderilor și gospodăriilor private în iarna
viitoare", a declarat unul din experții GfK. Oferta
redusă de gaze naturale – iar Rusia a anunțat că își
va înjumătăți livrările deja reduse – ar putea crește
presiunea pe prețul energiei și astfel să crească și
mai mult inflația. Oamenii sunt foarte îngrijorați, în
special în ceea ce privește veniturile lor. Temerile sunt
provocate de costurile ridicate ale energiei, dar și de
slăbiciunea euro în raport cu dolarul. Acest lucru face
ca importurile germane, care trebuie plătite în dolari,
să fie mai scumpe, ceea ce duce la creșterea inflației
în zona euro.
La solicitarea Comisiei Europene, GfK realizează în
fiecare lună un sondaj de opinie privind consumul
în Germania, pe un eșantion de aproximativ 2000 de
persoane. Sondajul nu se referă doar la cheltuielile în
comerțul cu amănuntul, ci și la cele pentru călătorii,
servicii, sănătate și wellness.

Sursa: https://www.handelsblatt.com/
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Semnarea Protocolului de colaborare între
CNR – CME ȘI AHK România– Comunicat de
presă
În ziua de 2 august 2022, a fost semnat Protocolul de colaborare între
Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) și
Asociația Camera de Comerț şi Industrie Româno-Germană (AHK Romania),
în cadrul întâlnirii domnului Ștefan Gheorghe-Director General Executiv
al CNR-CME cu domnul Sebastian Metz-Director General și Membru al
Consiliului Director AHK România.

„Având în vedere situația energetică globală și opțiunile
existente, această colaborare ne ajută să intensificăm
schimbul de idei cu privire la felul în care pot fi adaptate
în mod avantajos politicile energetice din România și
Germania. În cadrul parteneriatului, ambele părți vor
promova și încuraja investițiile în sectorul energetic și
vor elabora puncte de vedere asupra documentelor
„ Obiectivele principale ale acestui protocol vizează, oficiale privind politicile energetice ale României.
printre altele, promovarea reciprocă a celor două Este un mod activ de a participa la integrarea acestor
asociații, împărtășirea de experiențe comune, politici în tendințele majore la nivel global”, a adăugat
concentrarea intereselor ambelor părți pe problemele directorul general și membru în Consiliului Director al
energiei si ale conexiunii acestora cu economia și mediul AHK România, Sebastian Metz.
înconjurător, organizarea de evenimente științifice, de
afaceri și promoționale, încurajarea dezvoltării unui Protocolul de colaborare între CNR-CME și AHK
mediu economic durabil și competitiv în sectorul România intră în vigoare la data semnării sale de
energetic. Considerăm că semnarea acestui protocol către ambele părți și are o valabilitate de doi ani
de colaborare între asociațiile noastre reprezintă calendaristici, cu prelungirea pe perioade similare,
un pas extrem de important pentru consolidarea dacă nici una dintre părți nu solicită celeilalte
activităților comune de colaborare și identificarea încetarea acestuia.
de noi oportunități de cooperare.” a declarat domnul
Ștefan Gheorghe cu această ocazie.
Protocolul are drept scop consolidarea relațiilor de
cooperare între cele două părți și stipulează principiile
de bază și obiectivele colaborării, acțiunile care se
vor desfășura în comun, precum și parteneriatele
în cadrul evenimentelor majore organizate de către
fiecare dintre cele două entități.

***
Asociația Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) cuprinde cea mai mare rețea națională de specialiști
din domeniul energiei şi este principala organizaţie din domeniul energiei din România, membru fondator al Consiliului Mondial al
Energiei, din anul 1924. CNR-CME este o organizatie profesională, apolitică, neguvernamentală, fără scop lucrativ sau patrimonial,
CNR-CME concentrează interesele diferitelor instituții și organizații din România interesate în problemele energiei și ale relației
acesteia cu economia și cu mediul înconjurator, ale specialiștilor și ale societății civile
Detalii suplimentare: prof.dr.ing. Ștefan Gheorghe
Director general executiv CNR-CME
Email: stefan.gheorghe@cnr-cme.ro
Telefon: 0737 307 381 .

***

AHK România este reprezentanța oficială a economiei germane și totodată cea mai mare Cameră de comerț bilaterală din România.
Înființată în 2002, AHK numără peste 550 de firme-membre și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb
de informații și experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, AHK România susține activ
companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este totodată partener al firmelor românești interesate de piața germană.
Mai multe informații găsiți pe pagina de internet: www.ahkrumaenien.ro.
Contact pentru presă:		
Carmen Kleininger
PR Specialist
Tel.: +40 21 207 91 50		
E-Mail: kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro
				
Homepage |Facebook | LinkedIn | YouTube
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RTF – 1: Black Sea Energy Potential and
Investment Opportunities - keynote speech
Tudor Constantinescu - Principal Advisor to the Director General, DG
Energy – European Commission
Energy transition poses a significant challenge for
Europe, also in the context of ensuring stable and
uninterrupted energy supply. We believe that Europe
will be moving towards a greater share of electricity
in its energy mix, and a larger share of renewables
powering it. To tackle this challenge, we will need
new types of infrastructure. Our infrastructure policy
At European level it was agreed by the heads of will need to reflect all that. We will need more power
States and Governments to shift away from the grids, smart grids, pipelines for hydrogen and for CO2,
energy dependence, in particular of natural gas, from storage infrastructure, electrolysers, and much more.
Russia well before 2030 and to accelerate the energy
transition under the REPowerEU plan adopted in May Romania and other countries in the South-East
Europe will have to play their role in the energy
with the following objectives:
transition, in achieving the decarbonisation goals,
1.
To facilitate the diversification of fossil fuel but also in ensuring a sustainable growth and an
imports and clean energy acceleration efforts required increased energy security. Tapping the potential
by REPowerEU.
offered by energy resources (being natural gas or
2.
To lead and accelerate the global green and renewables) will have to go hand in hand with industry
development, with growing manufacturing capabilities
just energy transition.
that will contribute to increased competitiveness,
3.
To support Ukraine and other countries that we speak about solar panels, or electrolysers for
directly affected by the Russian aggression, as well as hydrogen production, or refurbishment of buildings to
increase energy efficiency and integrate renewables.
mitigating the impact on partners across the world.
Infrastructure projects, including strengthened
4.
To reinforce and develop long-term interconnections for electricity and gas will be key
partnerships to ensure sustainable, secure and in this process and in ensuring energy security in an
affordable energy for the EU and the world.
affordable way for population.
While just recovering from the pandemics and
sanitary crisis, we must face the tragic consequences
of the Russian invasion in Ukraine. The rise in the
energy prices and the accelerated signs of climate
change need to be addressed as a matter of urgency
with short- and longer-term actions.

The Green Deal made the energy transition also an
industrial and growth strategy. The current crisis
makes the green transition and notably its external
dimension no longer just the EU’s growth strategy but
also its security strategy.

Large regional projects such as the Southern Gas
Corridor will also contribute to the provision of reliable,
competitive and affordable energy supplies from the
Republic of Azerbaijan to markets in Georgia, Turkey
and Europe.

In this context the REPowerEU plan focuses on how
to replenish gas stocks for next winter (strengthening
also the solidarity between MS), diversify our gas
supplies and transition to renewable gases, and
accelerate the European Green Deal to boost energy
efficiency, increase renewables and electrification
and address infrastructure bottlenecks.

In addition to providing a supportive regulatory
framework, the EU contributes to financing a
wide range of projects, being on R&I, on energy
infrastructure as Projects of Common Interest
or projects developed with the Structural Funds
that represent an opportunity to drive in more
investments and stimulate manufacturing capabilities
and economic growth. Next to the current plans on
energy efficiency and renewables, the development of
innovative solutions, such as offshore renewables and
hydrogen, and making use of the opportunities offered
by the Black Sea and the Danube could help Romania
make the energy transition a driver for modernisation
of the economy, in line with the objectives of the EU
Green Deal.

The plan also contains measures to encourage energy
savings and to respond to high energy prices, including
guidance for Member States on regulating prices in
exceptional circumstances, as well as redistribution
of revenues from high-energy sector profits and
emissions trading to consumers. EU State Aid rules
also offer options for Member States to provide shortterm support to companies affected by high energy
prices, and we will be consulting Member States on
additional measures.

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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RTF 2 - Resurse convenționale energetice,
într-o tranziție liniștită - sinteză
În panelul RTF- WEC a fost tratată problema
hidrogenului, o temă importantă și actuală, mai ales
că s-a vorbit despre proiecția în perioada 2030-2050.

prețul acesteia din urmă fiind mult mai scăzut, ceea ce
va determina, în viitor o diminuare a prețului energiei,
crescut, în mod brutal, în acest moment.

Ambasador Ashot Kocharyan – reprezentantul
Secretariatului Permanent al Cooperării în Marea
Neagră, a prezentat în câteva cuvinte activitatea
organizației, care a fost înființată acum 30 de ani și
este orientată către chestiuni economice și proiecte
În această parte a conferinței s-au adus în discuție diverse. De asemenea, dl. Ambasador a subliniat
schimbările climatice, dezvoltarea sustenabilă, că FOREN este o excelentă platformă care permite
indicatorii, resursele convenționale și neconvenționale extinderea cooperării și identificarea a noi parteneri.
de hidrocarburi, problema gazelor naturale, căci o
mare importanță vom acorda subiectului Black Sea și, De asemenea, a subliniat faptul că este o prioritate
pentru cei 13 membri ai organizației să intensifice
desigur, combustibililor fosili.
colaborarea pe toate domeniile de interes, eforturile
Bogdan Belciu de la Valorem Management Consulting pentru obținerea securității energetice, în contextul
a subliniat că tranziția energetică trebuie să țină diversificării continue a resurselor energetice
cont de trei elemente: primul, cel de sustenabilitate și exploatate, a căilor de transport, a posibilităților de
probleme de mediu, al doilea, securitatea energetică stocare și cooperarea pentru realizarea a diverse
și al treilea, echitatea energetică. Acestea ar trebui să proiecte regionale, preocuparea acesteia, din ultimii
fie menținute în echilibru, fapt care nu se regăsește în ani, fiind îndreptată spre promovarea surselor verzi
acest moment.
de energie, ca o soluție sustenabilă de dezvoltare, în
Problemele de mediu sunt aceleași, dar regiune.
sustenabilitatea a devenit o prioritate, chiar mai mare Constantin Bălășoiu, Director Dezvoltare strategică
decât era înainte, în urma crizei medicale generate de în cadrul CE Oltenia, unul dintre cei mai mari
pandemia de Covid.
producători de energie din România, a realizat o
Securitatea energetică nu avea o amploare atât de scurtă prezentare a societății pe care o reprezintă.
mare până la izbucnirea războiului din Ucraina, dar, Compania deține 10 mine de cărbune, care produc 20
evident, acum devine și aceasta o prioritate.
de milioane de tone de lignit pe an. De aceea, este
Creșterea celor două elemente mai devreme foarte important impactul pe care îl are decizia Uniunii
menționate a dus la explozia prețurilor energiei. Ca Europene de decarbonare a industriei energetice, de
atare, provocarea principală devine rebalansarea celor reducere cu 40 % a emisiilor de dioxid de carbon și
3 elemente. Problema de mediu poate fi contracarată de a găsi, în schimb, soluții de compensare a lipsei
prin reîmpăduriri accelerate și introducerea pe scară acestei activități, în viitor.
largă a mașinilor electrice, dar, în proporție de 40 Prin Planul Național de Redresare și Reziliență
%, această situație se poate redresa cu ajutorul (PNRR) România prevede intrarea în vigoare a Legii
schimbărilor din energie – reducerea emisiilor de privind decarbonarea sectorului energetic, prin care
metan și eliminarea cărbunelui.
se stabilește că încetarea producerii energiei electrice
În ceea ce privește securitatea energetică, putem pe bază de lignit și huilă să înceteze treptat, până la
spune că România va deveni în 2030-2040 un 31 decembrie 2030, prin retragerea din exploatare
exportator clar de energie, acest lucru în condițiile în și închiderea definitivă și ireversibilă a capacității
care în 2020 noi eram încă importatori de energie, e energetice total instalate, pe bază de lignit și huilă de
4.920 MW.
adevărat, în cantitate mică.
În timp, energia bazată pe gaze naturale și nucleară se În prezent, cărbunele acoperă, în medie, între 17,3%, în
menține la cote constante, cea hidro înregistrează mici anul 2020 și 19,66%, la nivelul datei de 31 martie 2022
variații, în timp ce ponderea cărbunelui scade, iar cea din producția de energie electrică.
a surselor de energie regenerabilă crește constant, Planul de decarbonare al CE Oltenia presupune
Temele panelului RTF 2 - Energy Conventional
Resources for a Smooth Transition se referă la
resursele noastre convenționale, așezate față în față
cu cea prezentată anterior.
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diversificarea mixului energetic, prin introducerea de
energie regenerabilă și gaze, în portofoliul companiei.

Dl. Profesor Batistatu a prezentat un studiu referitor
la caracteristicile perimetrelor off-shore, din sectorul
românesc, subliniind că acestea reprezintă una dintre
cele mai importante surse de hidrocarburi din regiune.

În urma procesului de decarbonare, emisiile vor
scădea de la 8,4 milioane tone CO2, în 2022, la 4,1
milioane tone CO2, în 2025 și 3,7 milioane tone CO2, Ana Maria Imbrea, Director Relații cu Investitorii
în 2030, în condițiile în care vor fi folosite capacitățile și Relații Corporative în cadrul ALRO VIMETCO a
vorbit despre modul în care Alro Grup folosește soluții
de rezervă pe bază de lignit.
sustenabile, din punct de vedere energetic, în scopul
Liviu Nicolae, Expert Senior în cadrul ANRM a reducerii emisiilor de dioxid de carbon în timpul
subliniat care sunt zonele cu potențial hidrotermal, activității de producție.
respectiv Câmpia de Vest, zona de nord a Bucureștiului,
Vâlcea, zona Băile Herculane din jud. Caraș Severin. Iulian Ofenberg, Director General în cadrul TITAN
În prezent, ANRM are 117 licențe de exploatare, din POWER S.A. Bucharest a vorbit despre istoricul
care 37 folosite în scopuri energetice și 33 pentru ape și importanța resursele naturale pe care industriile
le exploatează, despre soluția energetică numită
geotermale.
hidrogen și modul în care el se formează și despre
De asemenea, dumnealui a subliniat faptul că prin potențialul României în ceea ce privește surse gratuite
creșterea exploatării surselor de energie regenerabilă de energie, respectiv cele regenerabile, eolienne,
(în cazul de față, apă geotermală), reducerea emisiilor solare, hidro, geotermale
CO2, renunțarea treptată la folosirea combustibililor
fosili și eficientizarea producerii de energie geotermală, Ionuț Predoiu, reprezentant al Universității din
se va putea realiza decarbonarea industriei energetice, Petroșani a vorbit despre necesitatea securității
energetice, lucru care poate fi atins prin ajustarea
în ansamblu, în mare parte.
mixului energetic, astfel încât ponderea folosirii
Mihai Batistatu, reprezentantul Universității Petrol cărbunelui pentru obținerea energiei să scadă,
și Gaze din Ploiești, a subliniat accentul care trebuie în conformitate cu politicile Uniunii Europene, în
pus pe învățământul în domeniul energetic, pentru favoarea surselor de energie regenerabile.
creșterea performanțelor în domeniu.
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WF-2 Proiecte de infrastructură energetică
în vremuri de finanțare durabilă – keynote
speech
Prof. dr. ing. Virgil Mușatescu, Consilier CNR – CME

în alimentare; ii) economii de energie (folosirea
principiului “energy efficiency first”) și iii) accelerarea
producției de energie curată prin două mijloace:
investiții masive în surse regenerabile și reducerea
emisiilor în industrie și transport prin substituirea
combustibililor fosili. Comisia propune creșterea țintei
privind regenerabilele pentru UE 2030 de la actuala
cifră de 40% la 45% prin amendament la Directivă.
Pentru CME el constituie o parte a conceptului Programul RePower EU caută să aducă capacitățile
”Trilemei Energiei”: asigurarea securității alimentării de energie regenerabilă la 1236 GW la nivelul lui 2030
cu energie, reducerea impactului asupra mediului comparativ cu ținta de 1067 GW considerată prin ”Fit
(minimizarea externalizărilor negative ale sectorului), for 55”.
respectiv obținerea unei suportabilități largi a
serviciului energetic (înlăturarea sărăciei energetice). Pentru renunțarea la importurile de surse energetice
din Rusia e nevoie de cca 210 mld Euro față de
La nivelul UE cei trei piloni se regăsesc sub costurile anuale actuale ale acestor importuri de cca
forma: securității serviciului energetic, dezvoltare 100 mld Euro, deci recuperarea ar fi în puțin peste 2
sustenabilă și, respectiv, competitivitate, lărgind astfel ani. La acestea se adaugă fondurile din Facilitatea de
suportabilitatea și asupra consumatorilor industriali. Redresare și Reziliență (FRR) prin împrumuturile deja
Pachetele legislative 2 și 3 s-au referit la modificarea acceptate de cca 220 mld Euro și prin noi granturi
structurii și organizării sectorului energetic. Pachetul FRR finanțate prin activarea permiselor obținute prin
3 a stabilit ținte pentru: dinamica consumului sistemul ETS existente actual în Rezerva de Stabilizare
(decuplarea consumului energetic de creșterea a pieței, care valorează încă 20 mld Euro.
economică) și reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră (prin creșterea performanțelor noilor tehnologii Sprijinul tehnic către Statele Membre este disponibil
și utilizarea surselor cu emisii mai mici, mai ales prin Instrumentul de Suport Tehnic care este un
regenerabile). Elementul important l-a reprezentat program UE ce asigură expertiză tehnică Statelor
libertatea de alegere a tehnologiilor la nivel de Stat Membre în proiectarea și implementarea reformelor
la nivel național.
Membru în cazul în care țintele sunt îndeplinite.
Finanțarea sustenabilă reprezintă un termen
relativ recent, având însă rădăcini în conceptul de
sustenabilitate/durabilitate apărut în cursul anilor
’90. Pentru Consiliul Mondial al Energiei (CME), acest
concept a fost și rămâne o continuitate și a reprezentat
un pilon important în dezvoltarea sectorului energetic
european.

Actualele crize (medicale, creșterea prețurilor, criza
economică globală, conflictul militar) au generat
noi provocări și au făcut Europa să înțeleagă că
celelalte două elemente ale trilemei sunt și ele
importante, începând cu securitatea în alimentarea
cu energie. Rezultatul îl reprezintă adoptarea unor
soluții așa-numite ”disruptive” pentru obținerea unei
mai mari independențe față de importurile din țările
exportatoare. Pentru Europa soluția se numește
Programul RePower EU care presupune reducerea
dependenței de furnizori nesiguri, cum este Rusia,
încă înainte de 2030.

Chiar și așa investițiile private sunt esențiale, dar nu
oricum. Condiția este ca finanțarea să fie sustenabilă!

Conceptul de finanțare sustenabilă extinde criteriul
economic pentru alegerea unui proiect energetic
fezabil adăugând alte două criterii: cel al impactului
asupra mediului, respectiv cel social, ceea ce limitează
alegerile și le îndreaptă către alte priorități, cele legate
de reducerea de emisii generatoare de efect de seră,
respectiv către proiecte cu valoare socială ridicată. În
Europa, purtătoarele de mesaj și cele care dau tonul și
pentru băncile private sunt marile bănci de dezvoltare:
Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca
REPowerEU este – în esență - un plan pentru: a) a Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).
economisi energie; b) a produce energie curată și c) Acestea impun pentru acceptarea finanțării unor
a diversifica sursele de energie ale Statelor Membre. proiecte energetice condiții speciale de tipul limite
El presupune acțiuni pe 3 planuri: i) diversificare de emisii specifice (de exemplu g CO2 echiv/kWh),
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eficiență energetică, economii specifice, amprentă de
carbon etc. Ele au dezvoltat chiar aplicații electronice
specifice de selectare a tehnologiilor acceptate astfel
că sponsorii proiectului au repere clare în utilizarea
noilor tehnologii.

sunt un trend în comerțul digital și al colectării de artă.
Un exemplu de utilizare a NFT îl prezintă firma Meta
care a hotărât să folosească instrumentele de acest
tip pe care le deține pentru a compensa amprenta de
carbon pe care o are prin proiecte de regenerabile.

O alternativă o reprezintă finanțarea ESG. Criteriile
ESG (Environment, social and governance) reprezintă
un set de standarde folosit de investitorii conștienți
social și care doresc protejarea mediului pentru
alegerea potențialului unor investiții în companii.
Evident, criteriul de mediu consideră modul în care
o companie păstrează mediul, în primul rând cum se
adresează schimbărilor climatice, iar criteriul social
examinează felul în care compania gestionează
relațiile cu angajații, furnizorii, clienții și comunitățile
unde operează. Guvernanța se adresează modului în
care compania este condusă, auditurile, controalele
interne și drepturile acționarilor.

Un alt exemplu interesant îl reprezintă actuala tendință
de accelerare a investițiilor în veliere în locul vaselor
folosind combustibili fosili pentru transportul - chiar
pe distanțe mari - a unor mărfuri. Aceste mărfuri pot fi
etichetate total ecologice prin completarea lanțului de
producere cu cel de transport, ambele fără emisii de
gaze cu efect de seră. Costurile sunt mai mari, durata
de transport este extinsă și – inevitabil – prețurile
sunt crescute, dar exemplul cafelei produsă în țările
”centurii cafelei” din America de Sud care are proprii
clienți în Marea Britanie dispuși să plătească pentru
aceste prețuri, arată că există viitor pentru acest tip de
investiții sustenabile.

Există și variante mai exotice ale finanțării sustenabile,
de exemplu, prin folosirea criptomonedelor, sau
chiar a ”jetoanelor nonfungibile” (NFT – nonfungible
tokens). Acestea din urmă nu sunt criptomonede,
dar le folosesc pe acestea pentru a realiza tranzacția,
folosind aceeași tehnologie de tip blockchain. NFT

În concluzie, finanțarea sustenabilă există,
funcționează și reprezintă elementul esențial pentru
realizarea ambițiilor UE în îndeplinirea țelului de
neutralitate climatică al Pactului Verde!
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RTF 3 - Învățământul superior în tranziția
energetică – keynote speech
Silvia Vlăsceanu, Director Executiv - HENRO

Ziua a 3-a a Forumului Regional FOREN a fost
dedicată, alături de alte subiecte abordate în diferite
paneluri, și discuțiilor privind ”Educația superioară
pentru tranziția energetică”. În calitatea deosebit de
onorantă de keynote speaker, Silvia VLĂSCEANU –
director executiv al Asociației Producătorilor de
Energie Electrică – HENRO a abordat subiecte de
interes printre care cel legat de stadiul de pregătire
al sistemul educațional românesc pentru tranziția
energetică .
Dna. Vlăsceanu a insistat pe faptul că trebuie să ne
gândim, în primul rând, la nivelul de calitate și noutate
al informațiile transmise studenților și la nevoia de
o cât mai mare flexibilitate în realizarea curriculei
universitare. De exemplu, numele specializărilor din
Facultatea de Energetică s-au schimbat de-a lungul
timpului, însă materiile au rămas aceleași, iar UPB ar
trebui să ia în considerare crearea unor departamente
de resurse regenerabile, respectiv pentru tematica
tranziției energetice. Profesorii, la rândul lor, ar trebui
să-și schimbe modul de predare în concordanță cu
nevoile și exigențele studenților.

acivitatea UPG și proiectele de cercetare pe care le
derulează cu companii din domeniu, precum: Romgaz,
Lukoil, Petrostar, OMV, Petrom, Conpet.
Universitatea din Ploiești desfășoară diferite conferințe
naționale și internaționale, organizate cu studenții de
la universitățile tehnice de profil: Energy Chalenge,
Black Sea Student.
Dl. Teodor CHIRICA, președinte al CA
Nuclearelectrica dar și un redutabil specialist
în energetică nucleară, a vorbit despre dinamica
resurselor umane în compania Nuclearelectrica.

În vederea atingerii obiectivelor, SNN oferă internship- Prin armonizarea cu ISCO-08/ESCO, în 2025-2030 se
uri, burse, stagii de practică și are parteneriate cu licee va reduce numărul de specializări în domeniul electric
pentru a atrage cât mai mulți tineri către domeniul la o singură calificare: inginer electrician.
nuclear.
Reprezentantul Monsson – unul dintre cei mai mari
Din partea Agenției Națională pentru Calificări, dezvoltatori de proiecte în surse regenerabile, dl.
dl.Virgil ION a prezentat situația actuală conform Sebastian ENACHE a informat despre estimarea
căreia programele de studii din domeniul energetic făcută, respectiv că, într-un scenariu mediu, este
reprezintă 3% din totalul programelor de studii tehnice nevoie de 40.000 de noi angajați pentru instalare,
operare și mentenanță (perspectiva locurilor de
(licenșă+masterat).
muncă necesare în regenerabile până în 2030).
În energetică există 32 de programe de studii de
licență și 24 de programe de studii de masterat. Aceste Chiar și în cel mai rezervat scenariu de implementare
a energiilor regenerabile, se vor instala 14.000 MW de
programe sunt repartizate în 15 universități din țară.
regenerabile (65% fotovoltaic și 35% eolian), ceea ce
Prin armonizarea cu ISCO-08/ESCO, în 2025-2030 presupune o creștere a necesarului de forță de muncă
se va reduce numărul de specializări în domeniul calificată.
energetic la o singură calificare: licență de 3 ani –
Este, de fapt, și unul dintre motivele care au stat la baza
inginer energetician.
înființării RenewAcad (Renewable Energy School of
În ceea ce privește ingineria electrică, sunt înregistrate Skills for Energy Transition), proiect de pregătire și
46 de programe de studii de licență și 35 de programe recalificare profesională care se bucură de interes din
de studii de masterat. Aceste programe reprezintă 5% partea celor care vor să dobândească noi abilități și
din totalul programelor de studii tehnice disponibile competențe profesioanale.
în România.

Acordul între SUA și România prevede și construirea
un simulator pentru SMR în UPB , pentru a asigura
resursa umană calificată pentru noile locuri de muncă
ce vor apărea în sector.
Forță de muncă calificată este necesară și
pentru derularea proiectelor majore legate de
retehnologizarea U1, două unități noi (U3 și U4), SMR,
Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de U3O8,
CTRF (Instalația de detritiere de la Cernavodă).

Nu în ultimul rând, în perspectiva implementării SMRurilor și a altor tehnologii noi care necesită forță
de muncă calificată, mediul economic trebuie să
coopereze permanent și continuu cu cel universitar.

În prezent, energetica nucleară se confruntă cu lipsa
de interes a tinerilor pentru acest domeniu, deoarece
necesită o pregătire de lungă durată (pe parcursul
profesiei). În SNN, media de vârstă a angajaților este
44 de ani iar perspectiva pensionărilor în următorii 5 În intervenția sa, dl. Horia NECULA, prorector al 10 ani este de 10%/ an.
Universității Politehnica din București s-a referit
la faptul că, în prezent, există 1.600 de specializări în Ca date certe, în 2021 s-au ocupat 500 de locuri de
învățământul tehnic superior, ceea ce poate fi deja muncă și se așteaptă 300 de noi angajări în 2022 și
prea mult pentru nevoile economiei românești.
peste 300 de angajări în următorii 2 ani, 85% din
locurile de muncă fiind la CNE Cernavodă. Analizele
Doar în UPB există doar 100 de specializări pentru indică faptul, că în 2022, Nuclearelectrica va avea
programul de licență și 300 de specializări pentru nevoie de 480 de noi angajări pentru acoperirea în
master și peste 1.000 de parteneriate cu mediul întregime a organigramei
economic în diferite specializări.
Structura personalului în perioada 2022 – 2030:
Dl. Petru RUȘEȚ, director general al Siemens
Energy a adus la cunoștința auditoriului că firma pe o
45% personal ingineresc
care o reprezintă face investiții în resursa umană, în
16% tehnicieni
studenți, și nu se opresc aici, doresc să finanțeze un o
laborator pentru HVDC în Facultatea de Energetică.
o
16% personal de operare (in instalații și camera
Dna Aurelia PĂTRAȘCU, președintă a Senatului de comandă)
Universității Petrol și Gaze din Ploiești a prezentat
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RTF 4 – Inovare Tehnologica - sinteză

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

In cadrul FOREN 2020 s-a organizat această secțiune
dedicată Inovării și noilor tehnologii cu următoarele
teme principale: Viitorul tehnologiilor cu Hidrogen
pentru E-Mobililitate, transport și generare, cum sunt
impactate noile tehnologii din energie de revoluția
industrială R4.0, Transformarea Digitală, factor cheie
al dezvoltării sectorului energiei, Utilizarea Blockchain
în sectorul energiei, Smart Grids noi concepte în
dezvoltarea industriei energiei, Eficiența Energetică
în dezvoltarea orașelor sustenabile (inteligente), Noi
tehnologii de producere energie și căldură, Inteligența
artificială și Cloud, mobilitatea și Sistemul Energetic
Național, Colaborarea OM-MAȘINĂ (roboți), Inteligența
artificială și Metaverse, Profitabilitatea investițiilor în
Sursele regenerabile și Stocarea energiei. Nu au fost
abordate subiectele legate de nuclear, care au avut
alocate o secțiune distinctă și tehnologii “clasice” de
generare care au avut evenimente speciale în ultimii ani,
iar timpul limitat nu permitea abordarea lor. Secțiunea a
fost moderată de dl. Cătălin Stancu, Associate Senior
Expert în cadrul companiei de consultanță Horváth.
KeyNote speaker-ul secțiunii a fost Dl. Profesor dr.
ing. Adrian Curaj - Director General al UEFISCDI
(Unitatea de Management pentru Învățământ Superior
și Cercetare) și Președinte al Consiliului Consultativ
de Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului
României, care s-a “adaptat” excelent pe tematica
propusă realizând o foarte strânsă și sintetică legătură,
între nevoile naționale și politicile Uniunii Europene și
Internaționale.

subiect mult mai complex la fiecare pas nou. Scanarea
problematicii Horizon subliniază în permanență noi
provocări și aspecte, având în radarul imediat 100
de tehnologii esențiale privind robotica, inteligența
artificială, biocinetica, cu sublinierea diferențelor
semnificative dintre calculatoarele cognitive și
inteligența artificială. Domeniile de Blockchain se
extind constant spre noi domenii, energia fiind din ce
în ce mai bine reprezentată.
Un studiu al McKinsey a analizat cele mai importante
aspecte ale riscurilor Transformării Digitale.
Cerințele de combatere a schimbărilor climatice, de
reducere a emisiilor spre țintele de zero emisii, schimbă
profund orașele sustenabile și impactează major
asupra energiei, care are de parcurs cele mai rapide
etape de dezvoltare cu noi tehnologii în parteneriatele
Europene, în SET Planurile sectoriale, în Inno Energy
Parteneriate și în selecția primelor 100 de orașe Neutre
Climatic de tip Smart.
Un exemplu de dezvoltare tehnologică performantă
este cel de la ELI Măgurele, unde în paralel cu laserele
s-a dezvoltat sistemul de pompe de căldură cu cele
1100 de puțuri forate care deja și-au acoperit investiția
energetică în cei câțiva ani de funcționare.
Toate acestea ne duc spre schimbări de mentalități și
proceduri de lucru, de la conceptele de “Taker”, la
Maker”, de tehnologii participative.

Doamna Cercetător Dr. Elena Carcadea din cadrul
ICSI Govora a făcut o trecere în revistă a celor mai
importante preocupări ale colectivului de cercetători
destinate energiei cu zona de surse regenerabile,
Gas2Power Program cu celule cu combustie, Mat4H
sau programele de noi generații de acumulatori de la
tip Li-Ion și altele. Există preocupări avansate privind
mobilitatea cu pile cu combustie cu H2, dar și cu
aplicații staționare(!). Se desfășoară activități legate
de nanotehnologii cu soluții inovative, sau spre cele
macro cu testări și validări. Institutul are cercetări în
programul de graphene. Institutul are rezultate privind
unele elemente staționare de puteri mici de uz civil și
Revoluția Tehnologică R5.0 cu centrarea activităților pe special. Trebuie subliniat că Institutul a realizat în ultimii
ființa umană, cu reziliența și sustenabilitatea proceselor, 8-10 ani o bază materială de laboratoare noi, cu dotări
cu nivele superioare de siguranță, cu competitivitate ultramoderne de peste 35 milioane euro.
mai mare, cu training pentru adaptabilitățile evolutive
încep să prindă contur în procesele de cercetare- Institutul are o politică de a se transpune mai rapid
inovare mondiale. Acordul COP 21 de la Paris și în practică rezultatele cercetărilor și este nevoie de o
violența schimbărilor climatice accelerează procesele implicare participativă a industriei în preluarea lor la
de energie curată de care are nevoie omenirea cu scară industrială. Societățile din energie au foarte puține
noi guvernanțe inovative. Atât Studiile Forumului colaborări cu acest institut atât de performant, atât ca
Economic Mondial, cât și cele ale marilor consultanți, bază materială, cât și ca specialiști. Dna Carcadea a
între care Deloitte, subliniază toate provocările legate fost și cea care a transmis un mesaj din partea Dnei
de Spațiu, Metaverse și problematicile complexe legate Ana Maria Vasile, Președintă a Asociației Prahova
de Pământ. Transferul tehnologiilor digitale este strâns Centrul de Excelență pentru Hidrogen PH2-CE
legat de problematica de cyber security, care devine un privind perspectivele unui proiect pilot cu Hidrogen.
Întreaga activitate de Inovare este adusă în slujba
sistemelor energetice inteligente cu un grad înalt de
digitalizare și conectivitate. Revoluția Tehnologică R4.0
avansează rapid cu tehnici de inteligență artificială, Big
Data, Platforme de Internet of Things, Cloud Computing
și Blockchain. Prin aceste tehnologii granițele dintre
Digital si biologic, dispozitivele mobile, cu localizare
exactă, interfețe om-mașină avansate, autentificări
și detectări de fraude, cu printare 3D, senzoristică
inteligentă, sau clienți multilevel încep să devină
realități palpabile în lume și în România.

În vremuri tulburi, suntem pregătiți cu
asistență practică pentru a vă ajuta să vă
pregătiți, să răspundeți și să ieșiți mai
puternici.
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Dl Ovidiu Demetrescu, Partener în cadrul OCD
Capital & Resurces, a făcut o foarte interesantă și
utilă pledoarie pentru tehnologiile de stocare, care
au devenit atât de necesare. Trecerea de la stocare
de kW la cea de MW, cu o analiză comparativă între
baterii și centrale cu pompaj a fost interesantă atât din
punct de vedere al soluțiilor istorice, dar și al costurilor
(Capex), cu constrângerile de reglementări (din alte
țări deocamdată), cu schimbările soluțiilor economice
impuse de crizele actuale și a deschis mai multe discuții
utile.
Dl. Daniel Mareș, Senior Sales Account Manager
în cadrul Honeywell România, a făcut un inventar cu
soluțiile de stocare propuse de firmă și realizările sale
concrete. Din cele peste 5700 de proiecte realizate,
cu eficiența energetică, cu câștiguri de peste 70% și
reduceri de emisii de gaze cu efect de seră de peste
90%, din 2004 până azi, compania dezvoltă noi soluții.
Noile generații de baterii de soluții de stocare în
containere se materializează în proiectul demonstrativ
de la fabrica firmei din Lugoj cu 1,7 MW în panouri
fotovoltaice și 1,2 MWh stocare și alți 0,7 MW în carporturile din parcare, care va deveni operațional în
această toamnă. Compania are preocupări de inovare
atât în folosirea capacitaților de stocare în microgriduri, cât și spre centrale virtuale (VPP) cu agregarea
resurselor din mai multe locații. Multinaționala are
foarte multe realizări de cercetări în SUA, dar numai o
mică parte au fost aduse în România, respectiv în UE.
Dl. Wofgang Klink, director în cadrul Siemens Energy
România, a avut o foarte interesantă și utilă prezentare
privind realizările concernului în privința pompelor de
căldură industriale de până la 70 MW și temperaturi de
până la 150 grade. Nevoia de decarbonare (mai ales în
UE) este uriașă și a făcut o trecere în revistă a nevoilor
de consum de energie finală, de emisii de CO2 pe
sectoare majore și de defalcare a emisiilor industriale
pe surse. Prezentarea a continuat cu proiectul de
pompe de căldură GKM aflat în curs de finalizare la
Manheim –Germania și a celui de la Berlin dezvoltat
pentru Vattenfall de 8MW la 120 grade.
Dna. Elena Manta, Customer Service Manager în
cadrul Siemens România, a avut o foarte interesanta
prezentare privind cele mai noi realizări tehnologice în
domeniul electromobilității la stațiile de încărcare rapidă
la transportul public și de mărfuri. A rezultat un mare
efort de cercetări cu dezvoltarea unor noi standarde.
Compania pune un mare accent pe soluții inovative de
stații rapide cap-cap de peste 350 kW cu mare accent
pe serviciile digitale. Au fost date mai multe exemple,
cel mai interesant fiind cel de la Serviciul de transport
electric din Hamburg unde au fost instalate 96 de stații
rapide de încărcare UC 200 atât în varianta CCS, cât și
cu captatori de acoperiș. Eforturile de cercetare inovare
se dezvoltă în paralel cu noile modele de autoturisme
electrice dezvoltate de firmele marilor concerne auto
din Germania.

EDITORIAL

și a pachetului Fit for 55. Devansarea prognozelor
de dezvoltare a autovehiculelor electrice și stații de
încărcare împreună cu “RE POWER Communication”
prin care s-a cerut accelerarea dezvoltării parcului de
vehicule de transport public și de companii cu zero
emisii este o temă foarte importantă. Până în 2030 va
trebui să avem minim 100 de orașe neutre climatic cu
vehicule noi, cu zero emisii, urmând ca până în 2050
TOATE vehiculele noi comercializate în toate țările UE
să fie cu zero emisii. Uniunea Europeană recomandă ca
toate orașele, regiunile și Autoritățile să se implice ferm
în înlocuirea rapidă a combustiilor fosili din transporturi.
Toate municipalitățile orașelor mari trebuie să se
implice în dezvoltarea celor mai noi soluții cu emisii
scăzute, sau chiar zero, achiziționând autovehicule
electrice sau cu pile cu combustie cu Hidrogen. Au
fost evaluate principalele obstacole care apar în
acest proces de soluții de mobilitate a transportului în
comun. Există îngrijorări crescânde ale consumatorilor
în privința infrastructurii de încărcare a autonomiei
vehiculelor și a prețului energiei. Este evident că avem
o spirală a prețurilor materialelor și manoperei din criza
pe care o parcurgem, care este posibil să afecteze
termenele procesului stabilite de UE. Prezentarea a
făcut o evaluare de ansamblu a pieței UE/România
privind autovehiculele electrice, a stațiilor de încărcare
publice și, mai ales, a investițiilor necesare în Sistemul
Energetic Național. Recomandarea de a atinge până în
2030 etapizat câte 1 stație de încărcare rapidă în spații
publice la 10 auto electrice și trecerea la 1/8 și apoi 1/6
este dificil de atins cu datele de azi, datorită investițiilor
foarte mari în stații de încărcare (cca 18%), dar mai ales
în SEN cu peste 80%. Investițiile de cca 4,3 miliarde
Euro până în 2030, par a fi imposibil de absorbit chiar
dacă 80% ar trebui să fie (dar încă nu sunt) alocate
operatorilor DSO. Programele de finanțare prin AFM
sunt și ele foarte departe de necesar. Parcul actual
de auto electrice este de 0,15%, dar se estimează că
va ajunge la (cel puțin) 4% până în 2030 fiind în mod
clar o necorelare între dezvoltarea parcului, a stațiilor
de încărcare rapidă din spațiile publice, respectiv a
investiților din distribuții.
În ultima intervenție, dl. Gimi Rimbu, manager în
cadrul ICPE, a făcut o “fotografie” a preocupărilor
cercetătorilor institutului în domeniul surselor
regenerabile de energie, mai ales cel fotovoltaic,
geotermal, stocare, electroliză și celule cu combustie cu
H2. Cercetătorii institutului au preocupări semnificative
legate de digitalizarea SEN, mai ales a distribuțiilor..

Ca o concluzie generală, subliniem că prin tematică
și abordare au fost parcurse aproape toate subiectele
propuse dezbaterii. Ne-am manifestat speranța că
s-a creat masa critică care să oprească declinul
cercetării și să asistăm la o relansare a activităților
de Cercetare Inovare (cu standardizare ca activitate
suport deosebit de importantă în acest proces). În
mod cert este nevoie de o reorientare participativă
a conducerilor tuturor companiilor din energie către
Dl Rares Hurghiș, reprezentant al FEL Romania, a aceste activități. Factorii de decizie din ministere și
făcut o foarte interesantă trecere în revistă a tehnologiilor autorități de reglementare vor trebui să-și schimbe
emergente în contextul directivelor UE. Analiza a privit atitudinea față de aceste activități de Cercetare Inovare
aspectele de electromobilitate din perspectiva SEN și Standardizare, aflate în subordinea a cel puțin 3
ministere pentru a dinamiza procesele.
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WF 4 - Eficiența energetică și comportamentul
consumatorului – keynote speech
dr. ing Vasile Rugină

Schimbările climatice reprezintă un motiv serios de
îngrijorare pentru cetățenii europeni. Este esențial să
se întreprindă acțiuni imediate și decisive în direcția
combaterii lor. Comisia Europeană a publicat relativ
recent documentul „O planetă curată pentru toți”
care reprezintă o strategie care urmărește realizarea
unei economii cu zero emisii nete de GHG până în
anul 2050. Drumul către acest obiectiv se bazează
pe șapte elemente strategice principale dintre care
primul este îmbunătățirea eficienței energetice.
Regulamentul (UE) 2018/1999 stabilește și definește
principiul „Eficiența energetică înainte de toate”
ca principiu director al guvernanței europene în
domeniul climei și al energie.
A fost elaborată o legislație corespunzătoare, inclusiv
în domeniul eficienței energetice. Această legislație
stabilește limite maxime pentru consumul de energie,
limite care trebuie respectate prin îmbunătățirea
eficienței energetice. La nivel național, Planul Național
Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice
2021-2030 prevede ca în anul 2030 consumul de
energie primară ar trebui să fie de max. 32,3 milioane
t.e.p., iar consumul de energie finală de 25,7 milioane
t.e.p..
Directiva 2012/ 27 UE definește îmbunătățirea eficienței
energetice drept creșterea eficienței energetice ca
rezultat al schimbărilor tehnologice, comportamentale
și/ sau economice. Definiția a fost preluată în legea
121/ 2014 privind eficiența energetică. Din cele trei
tipuri de schimbări care conduc la creșterea eficienței
energetice, organizatorii FOREN 2022 au selectat ca
temă pentru panelul de discuții WF 4 , comportamentul
consumatorilor (customer behavior). Pe de altă parte,
studii aprofundate și documente oficiale precizează că
cele mai consistente rezerve de creștere a eficienței
energetice se înregistrează în clădiri. În continuare vor
fi abordate unele aspecte privind comportamentul
consumatorilor casnici, al căror consum de energie se
înregistrează în clădiri.

În etapa actuală, măsurile de eficiență energetică
trebuie să aducă beneficii consumatorilor atât sub
aspectul confortului, cât și al costurilor. Ele trebuie
realizate nu doar cu acceptul consumatorilor, ci și
cu implicarea lor. Schimbări comportamentale nu
înseamnă acceptarea reducerii standardului de viată,
ci participarea conștientă la realizarea măsurilor
de eficiență energetică. Astfel de schimbări pot fi
realizate prin informare și educare în cadrul unor
programe naționale cu caracter permanent.

locuite de pensionari cu venituri reduse. Locatarii pentru subvenționarea prețului căldurii livrate prin
respectivi se confruntă cu dificultăți în asigurarea sistemul de termoficare. De aceste sume au beneficiat
cofinanțărilor prevăzute de legislație.
atât familiile cu dificultăți financiare, dar și cele cu o
situație mai bună. Dacă cel puțin o parte din subvenții
Atunci când se abordează problema schimbărilor ar fi fost utilizată pentru reabilitări, situația ar fi fost
comportamentale se discută, de regulă, despre mai bună. Finanțările de la buget (atât cele pentru
schimbările la nivelul consumatorilor. Ar trebui, totuși, subvenții/ compensări, cât și cele pentru creșterea
discutat și despre schimbările comportamentale la eficienței energetice) trebuie să se realizeze pe
nivelul factorilor de decizie. Relativ recent. dl. Zoltan baza unor criterii multiple, obiective și transparente;
Nagy Bege – vicepreședinte ANRE - declara: „Când rezultatele trebuie monitorizate.
suntem la conferințe toată lumea vede avantajele,
fiecare este convins că eficiența energetică este Asociația CNR- CME a acordat în permanență o
viitorul și trebuie să facem totul pentru eficiență și atenție deosebită problematicii eficienței energetice
când am ieșit din sala de conferință am uitat totul”. În în toate sectoarele de consum. Toate edițiile FOREN
fapt, atenția factorilor de decizie este îndreptată mai au avut prevăzute în structura lor evenimente
mult pe problema prețurilor, a compensărilor care distincte dedicate eficienței energetice. Organizarea
trebuie acordate pentru a asigura suportabilitatea lor. WF 4 se înscrie, astfel, în tradiție. Lucrări întocmite în
O astfel de poziție este explicabilă în perioada actuală, cadrul secțiilor de specialitate și prezentări realizate la
în care prețurile au explodat, dar ea s- a manifestat și evenimentele din structura FOREN 2022 abordează,
în trecut. S- a pierdut din vedere că fondurile alocate de asemenea, această tematică. Ele vor putea fi
pentru subvenții la energie ar fi putut fi utilizate utilizate de către specialiștii din domeniu și de factorii
pentru creșterea eficienței energetice. În particular, de sinteză și decizie în activitatea lor.
de la bugetele locale au fost alocate sume importante

Canalele TV reprezintă mijlocul/ calea cea mai
utilizată de informare pentru o largă categorie de
populație. Din păcate aceasta tematică este rar
întâlnită în emisiunile TV și, atunci când este totuși
abordată, nivelul de corectitudine și profesionalism
este redus. Acest lucru se întâmplă nu numai la
nivelul crainicilor TV, dar si la nivelul analiștilor
invitați, inclusiv din clasa politică. Campaniile de
informare/ educare a populației ar trebui precedate
de o campanie de informare/educare a acestora care
să înceapă cu unitățile de măsură a energiei. Faptul că
energia electrică se măsoară în KWh (și nu în kW sau
chiar kW/h), se învață la gimnaziu.
În practică, situațiile întâlnite sunt diverse și se
înregistrează factori care nu favorizează o atitudine
pozitivă față de eficiența energetică. Măsurile luate
vor trebui să fie și ele diverse, adecvate situațiilor
concrete.
Conform datelor oficiale, ponderea locuințelor utilizate
ocazional/vacante este de cca 16%. Proprietarii
acestora sunt mai puțin interesați în reabilitări chiar
atunci când este vorba de locuințe vechi.
Un număr relativ ridicat de locuințe este locuit
de chiriași. Nici proprietarii, nici chiriașii, nu sunt
interesați în realizarea de investiții în clădire.

Se asistă la o supraevaluare a importanței fondurilor
europene destinate reabilitării termice a locuințelor.
PNRR prevede alocarea a 2200 milioane euro
Tema este nu doar importantă, dar și într-o anumită pentru componenta C5 „Valul renovării” din care
măsură delicată pentru societatea românească având 1000 mil euro- renovare energetică pentru clădirile
în vedere:
multifamiliale. Fondurile respective, impresionante ca
experiența traumatizantă din ultimii ani ai valoare totală, vor permite reabilitarea a cca 10 – 15
regimului trecut, când modificările de comportament blocuri în fiecare județ, ceea ce este foarte puțin în
comparație cu necesitățile.
erau impuse (frig, întuneric etc);
nivelul încă ridicat de sărăcie energetică (și nu
doar) din prezent.
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AUTOMATIZAREA ENERGIEI

Viitorul
încorporat
Reţele flexibile pentru o infrastructură energetică
dinamică, fiabilă și sustenabilă.
siemens.ro/automatizare-energie
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IN MEMORIAM

IN MEMORIAM IULIU BLECHTAL
Elena Ratcu, consilier CNR-CME

În ziua de 27 iulie 2022 a plecat dintre noi inginerul IULIU BLECHTAL, fost
director tehnic la Dispecerul Energetic Național (DEN) timp de 13 ani, în
vremuri greu de imaginat în zilele noastre.

Pentru că rămân fidelă principiului meu că trebuie
să cunoaștem măcar puțin din activitatea și viața
energeticenilor noștri valoroși, readuc în amintire
celor interesați un mic fragment din dialogul meu
cu dumnealui, pe care l-am publicat în primul volum
„Seniorii energiei – dialoguri de suflet” (Editura AGIR,
2015). Printre altele am vorbit și despre anii 19871989, în care frecvența de funcționare a Sistemului
Energetic Național care, în mod normal trebuia să
fie la valoarea nominală de 50Hz, scădea dramatic
până la 47 Hz, pentru ca într-una din zile la „vârful
de seară” să înregistreze „recordul” de 46,54 Hz. La
DEN era atunci pază militarizată, specialiștii DEN erau
considerați eroi, iar străinii care vizitau DEN și aflau că
sistemul nostru energetic funcționa chiar și la astfel
de frecvențe îi considerau adevărați „vrăjitori”, fiind
uimiți că „nu cade” sistemul.
L-am întrebat din ce a constat „vrăjitoria” specialiștilor
din DEN și cum de cum de nu s-a produs o avarie
de proporții în sistemul nostru energetic, în condițiile
acelea severe.
Iată ce mi-a răspuns:
„In vremurile acelea s-a impus industrializarea
accelerată a țării, și, evident, consumul de energie
creștea continuu. Pentru acoperirea consumului
erau necesare multe investiții, precum și asigurarea
combustibilului
necesar. Au început să se ia
măsuri. S-a planificat producția pe cărbune și s-au
construit marile centrale pe cărbune Rovinari și
Turceni, ale căror grupuri trebuiau să funcționeze
la capacitate maximă. Calitatea cărbunelui era însă
necorespunzătoare, cantitatea era total insuficientă –
câteodată chiar inexistentă -, iar fiabilitatea grupurilor
și a echipamentelor auxiliare era extrem de redusă, mai
ales cea a cazanelor, a turbinelor și a ventilatoarelor
de gaze. Considerându-se că cea mai mare parte a
consumului putea fi acoperită din producția centraleor
pe cărbune, gazele din centralele pe hidrocarburi au
fost restricționate. Păcura se aducea din import și era
limitată. Toate aceste lucruri au condus la un deficit
de putere și de energie atât de sever, încât balanța a
început să se dezechilibreze.
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La vremea aceea sistemul nostru energetic funcționa
interconectat cu sistemele energetice din cadrul CAER,
prin linia Roșiori-Mukacevo. Dezechilibrându-se
balanța de putere, dispecerul a fost obligat să importe
putere din țările CAER. În condițiile acestea, aveam
încă frecvența de 50 Hz. S-a importat putere până la
limita la care au suportat sistemele energetice vecine,
după care, singura soluție pe care am avut-o a fost
aceea de a ne rupe de sistemele energetice conectate
și de a trece la funcționarea izolată. După ce ne-am
izolat de sistemele energetic vecine, frecvența SEN
a început să scadă. S-au propus atunci limitările de
consum, dar nimeni nu a fost de acord. Ca urmare,
balanța fiind dezechilibrată, frecvența continuat să
scadă. În energetică nu există minciună. Frecvența
spune adevărul. Nu poți spune că ai un anumit consum
sau producție dacă în realitate nu-l ai. Funcționam
doar cu ceea ce puteau produce centralele noastre pe
cărbune, cu apele, gazele și păcura pe care le aveam.
În sistem era organizată o automatică de frecvență
care, atunci când scădea frecvența, deconecta marii
consumatori industriali, pentru ca frecvența să revină la
loc. Imediat ce se ridica puțin frecvența, consumatorii
erau reconectați. Când frecvența a continuat să scadă,
a trebuit să reducem reglajul automaticii de sistem,
dar nu știam până unde puteam merge. Într-o seară,
când eram de serviciu, m-a sunat inginerul Cerchizan,
directorul de la Iernut, și mi-a spus să nu mai reducem
frecvența sub 47 Hz, pentru că altfel scade presiunea
uleiului de reglaj la turbine și că a observat că încep să
închidă automat supapele de reglaj. Sub 47 Hz ar fi ieșit
din funcțiune turbină cu turbină. Atunci s-a interzis
continuarea reducerii frecvenței sub 47 Hz, pentru că ar
fi existat pericolul de a cădea întregul sistem energetic.
Bineînțeles că, în paralel cu aceasta, s-au luat o serie
de măsuri de deconectare a populației, cu neajunsurile
respective. S-a realizat o insulă de consum pe stația
de 400/220 kV Roșiori, alimentată din sistemul CAER,
s-a pus in funcțiune stația Isaccea la 750 kV/400 kV
și am trecut o parte din consum, circa 1000 MW, pe
insula Isaccea. Mă întrebați cum de nu s-a produs
nici o avarie? Iată de ce: prescripțiile de fabricație
ale turbinelor limitează scăderea frecvenței lor de
funcționare. Turbinele sunt calculate la 50 Hz. Orice
scădere de frecvență sub anumite limite poate periclita
funcționarea lor. Norocul a fost că turbinele noastre erau
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robuste și că au rezistat chiar și la funcțioarea cu 47 Hz.
Pe de altă parte, noi aveam un sistem energetic bine
echilibrat și bine dezvoltat, și, chiar în aceste condiții,
am reușit să ținem sistemul în funcțiune. Evident,
meritul a fost nu numai al oamenilor de la dispecer, ci al
tuturor categoriilor de profesioniști din întregul sector
energetic. A existat atunci o disciplină, o colaborare și
o unitate inimaginabilă, care ne-a apropiat și mai mult.
A fost o experiență dură, care ne-a confirmat încă o
dată cât de importante sunt planificările judicioase
ale resurselor, ale capacităților energetice și ale
consumului. Specialiștii de azi nu ar trebui să
neglijeze niciodată acest lucru!”

Save the date!

La propunerea doamnei Hermina Albert, dispecerul
șef al Dispecerului Energetic de la București de atunci,
în 1960 Iuliu Blechtal a fost numit șeful serviciului
dispecer energetic de la IRE Câmpina și a organizat
acest serviciu prin introducerea de telesemnalizări,
telecomenzi și reglementări de funcționare

Între 1968 -1973 a fost consilier pe probleme de
organizare a conducerii și exploatării la Centrala
Industrială de Transport și Distribuție a Energiei
Electrice (CITDEE), unde director general era
Gheorghe Stoica, iar director tehnic era Radu Zane.
Au fost anii în care, împreună cu un colectiv de
colaboratori, a elaborat „Cartea centrului de distribuție
a energiei electrice” și „Regulamentul general de
***
manevre în ionstalațiile electrice” și a îmbunătățit
Iuliu Blechtal s-a născut în ziua de 15 iulie 1929 și, ”Regulamentul de Conducere prin dispecer”
după absolvirea Facultății de Energetică din cadrul
Institutului Politehnic București, a fost angajat ca În 1973, Iuliu Blechtal a fost numit director tehnic
inginer electrician la Serviciul Regional București din la Dispecerul Energetic Național (DEN), directorul
cadrul ISPE, unde a contribuit la o serie de acțiuni general al DEN fiind Constantin Bunescu.
de pionierat: modernizarea protecțiilor prin relee,
transformarea unor generatoare în compensatoare S-a pensionat în anul 1994, iar în 1995 s-a angajat la
sincrone și îmbunătățirea Centralei Hidroelectrice firma IATSA Câmpina, în calitate de director adjunct,
unde a activat până în anul 2007.
Sinaia.
In 1953, la vârsta de 24 de ani, a devenit șeful PRAM Iuliu Blechtal a realizat multe proiecte de pionierat,
la Întreprinderea de Rețele Electrice (IRE) Câmpina, fiecare în parte, cu satisfacții imense, dar, după cum
unde s-a implicat în activități privind modernizarea a afirmat „Proiectul care mi s-a lipit cel mai mult de
potecției prin relee a unor stații din zonă, suflet a fost „Regulamentul general de manevre în
transformarea unor generatoare în compensatoare instalatiile electice”, pe care l-am scris în 1972 împreună
sincrone și îmbunătățirea CHE Sinaia. La aniversarea cu doi colaboratori apropiați: Cătălin Marinescu,
Centenarului Unirii Principatelor Române din 24 care era dispecer de tură la Câmpina și Constantin
ianuarie 1959, când avea 30 de ani, Iuliu Blechtal a Handrea –șef serviciu dispecer după plecarea mea de
participat la realizarea primului paralel între sistemul la Câmpina. Aceasta a fost și este cartea e căpătâi a
energetic al Munteniei cu cel al Moldovei, la stația de dispecerilor, pe care o iubesc enorm”.
110 kV Florești.
Secretariatul Executiv al CNR-CME transmite
întreaga sa compasiune și condoleanțe familiei
îndurerate.

EDITORIAL

CONFERINȚA I

„TRIUNGHIUL TRILEMEI ENERGIEI ÎN CONTEXTUL GREEN DEAL –
SECURITATE ENERGETICĂ ȘI INFORMAȚII GENERALE”
26 Octombrie 2022 | Orele 10:00 – 15:00
Locație: UPB
Eveniment organizat de:

Parteneri:

SCURTĂ DESCRIERE
Momentul actual pe care lumea îl traversează este semnificativ pentru domeniul energetic, care
joacă un rol cheie în provocările pe care omenirea le traversează. Pe măsură ce experimentăm cu
toții o criză energetică nemaivăzută în trecut, lumea este tot mai conștientă de faptul că energia
afectează fiecare aspect al vieții noastre.
Consiliul Mondial al Energiei a recomandat în urmă cu peste zece ani cinci instrumente importante
în tranziția energiei pentru atingerea țintelor privind reducerea emisiilor de CO2 și schimbări climatice.
Energy Trilemma este unul dintre acestea.
Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei își dorește să evidențieze importanța
celor 3 dimensiuni din conceptul global al Trilemei Energiei. Trilema Energiei susține faptul că o
tranziție energetică de succes nu poate fi realizată decât prin menținerea concentrării asupra tuturor
celor 3 piloni – securitate energetică, accesibilitate și sustenabilitate climatică pentru a ne asigura că
nimeni din actorii care compun lanțul energetic nu este lăsat în urmă.
Astfel, prin intermediul acestui prim eveniment, vor fi abordate aspectele generale ale instrumentului
Consiliului Mondial cu concentrare pe dimensiunea „Securitate Energetică” din triunghiul Trilemei
Energiei unde ne dorim să aducem la aceeași masă reprezentanți ai celor mai importanți actori din
sistemul energetic pentru a identifica principalele provocări și soluții necesare în asigurarea securității
energetice naționale și regionale. De asemenea este pusă în discuție metodologia de determinare a
indexului Trilemei Energiei, ca instrument foarte puternic al Consiliului Mondial pentru evaluarea
globală a țărilor membre pe baza indexelor realizate conform celor trei criterii – vârfurile triunghiului.
OBIECTIVE:
•
•
•
•
•
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Realizarea unui cadru formal de discuții între experți, decidenți și oameni de business într-o
perioadă importantă pentru domeniul energetic, în vederea identificării soluțiilor menite să
transforme și să inoveze SEN;
Diseminarea de informații generale privind instrumentul Consiliului Mondial al Energiei de
Trilema Energiei la nivel global, regional (Europa) și național, pe baza rezultatelor obținute;
Poziționarea actuală a României în triunghiul Trilemei Energiei din perspectiva dimensiunii
Securității Energetice;
Propunerea de soluții privind menținerea României în top-ul indicelui de Securitate Energetică la
nivel regional și global;
Prezentarea planurilor de investiții, dezvoltare, modernizare etc. ale companiilor care
gestionează infrastructura de transport de energie electrică și gaze, dar și ale companiilor care
gestionează capacități importante de producere a energiei, în vederea creșterii securității
energetice.
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Reflects a nation’s capacity to meet current and
future energy demand reliably, withstand and
bounce back swiftly from system shocks with
minimal disruption to supplies.

Assesses a country’s ability to
provide universal access to
affordable, fairly priced and
abundant energy for domestic
and commercial use.

Represents the transition of a country’s
energy system towards mitigating and
avoiding potential environmental harm and
climate change impacts.

