
ISSN: 2066 - 4974

®

ANUL XIX, NR. 216, mai – iunie 2021ANUL XX, NR. 220, Ianuarie - Februarie 2022

Consiliul Mondial al Energiei - Comitetul National Român / wecrncsecretariat@cnr-cme.ro | www.cnr-cme.ro 

S I
R
E N

S E C T O R U L
E N E R G E T I C  
R O M Â N E S C
ȘANSA UNUI 
NOU ÎNCEPUT

6-8 SEPT S I MPOZIONUL
RO M Â N  A L
E N E R G I E I

Consiliul Mondial al Energiei - Comitetul Național Român (/wecrnc)foren@cnr-cme.ro | www.cnr-cme.ro | www.foren.ro 

Energy transition 
needs regional cooperation

FOREN 2022 12-15 JUN

612-15 June 2022 Vox Maris Grand Resort
Costinești, Romȃnia

ORGANIZED
WITH THE 

SUPPORT OF

Black Sea

ROMANIA

MINISTRY
OF ENERGY

ANUL XX, NR. 221, Martie - Aprilie 2022ANUL XX, NR. 224, Septembrie - Octombrie 2022

ISSN: 2066 - 4974

®

ANUL XIX, NR. 216, mai – iunie 2021ANUL XX, NR. 220, Ianuarie - Februarie 2022

Consiliul Mondial al Energiei - Comitetul National Român / wecrncsecretariat@cnr-cme.ro | www.cnr-cme.ro 

S I
R
E N

S E C T O R U L
E N E R G E T I C  
R O M Â N E S C
ȘANSA UNUI 
NOU ÎNCEPUT

6-8 SEPT S I MPOZIONUL
RO M Â N  A L
E N E R G I E I

Consiliul Mondial al Energiei - Comitetul Național Român (/wecrnc)foren@cnr-cme.ro | www.cnr-cme.ro | www.foren.ro 

Energy transition 
needs regional cooperation

FOREN 2022 12-15 JUN

612-15 June 2022 Vox Maris Grand Resort
Costinești, Romȃnia

ORGANIZED
WITH THE 

SUPPORT OF

Black Sea

ROMANIA

MINISTRY
OF ENERGY

ANUL XX, NR. 221, Martie - Aprilie 2022

„TRILEMA ENERGIEI ÎN CONTEXTUL 
  PROGRAMELOR FINANȚATE DE UE”

CONFERINȚA 8
noiembrie

2022

Biblioteca Centrală UPB
09:00 – 17:00Momentul actual pe care lumea îl traversează este semnificativ pentru domeniul 

energetic, care joacă un rol cheie în provocările pe care omenirea le traversează. 

Eveniment organizat de:

Parteneri:



2

EDITORIAL

ANUL XX, NR. 224 Septembrie - Octombrie 2022 3

EDITORIAL

ANUL XX, NR. 224 Septembrie - Octombrie 20222

Este uimitor ce pot face oamenii 
obișnuiți dacă se apucă de treabă 

fără idei preconcepute.

Charles F. Kettering (1876 - 1958)
Inventator, inginer, om de afaceri american 

și deținătorul a 186 de brevete.
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Obiectivul Uniunii Europene ca în anul 2050 să se 
atingă nivelul de zero net emisii de dioxid carbon 
va determina ca sistemele de energie să cunoască 
modificări semnificative prin limitarea proceselor de 
conversie în urma cărora rezultă emisii poluante. 

Se consideră că eforturile pentru limitarea poluării 
mediului ambiant în domeniul energie și atingerea 
obiectivelor pentru anul 2050 sunt axate în special pe 
trei direcții importante:

- eficiența energetică;

- decarbonarea combustibililor;

- surse regenerabile de energie şi economia circulară

 Creșterea eficienței energetice conduce la 
reducerea necesarului de energie pentru realizarea 
aceluiași serviciu și poate fi considerată ca o sursă 
virtuală, „curată”, de energie utilizabilă pentru 
alimentarea alor utilizatori și, deci, reducerea amprentei 
de carbon a sistemului de energie.

Această sursă „virtuală” care nu determină emisii 
poluante este luată în considerare cu prioritate 
pentru dezvoltarea sectorului energetic, acoperirea 
necesarului de energie în viitor și reducerea costurilor 
cu energie. 

Soluțiile privind decarbonarea combustibililor includ în 
principal utilizarea hidrogenului „curat” fie ca purtător 
de energie pentru combustie în centralele electrice, fie 
ca sursă pentru alimentarea celulelor cu combustibil.

Desigur că reducerea ponderii surselor fosile și 
promovarea surselor regenerabile pentru producerea 
energiei electrice vor avea un rol important în reducerea 
amprentei de carbon a instalațiilor energetice.

Importantele subvenții guvernamentale au determinat 
o dezvoltare deosebită a surselor regenerabile de 
energie, în special surse eoliene și surse solare de 
putere mare, dar și a surselor solare de putere mică 
sau medie montate la utilizatorii finali de energie, 
aceștia devenind utilizatori activi (prosumers).

Digitalizarea proceselor, inovarea, cunoașterea și 
suportul economic oferit surselor regenerabile de 
energie determină ca aceste surse să aibă o pondere 
din ce în ce mai mare în mixtul energetic necesar 
acoperirii cererii de energie odată cu apropierea de 
anul 2050.

Economia circulară, în special valorificarea deșeurilor 
permite introducerea în activitatea economică a unei 
cantități importante de produse care ar fi necesitat 
energie pentru producerea lor. Economia de energie 
„curată” astfel realizată poate fi poate avea un rol 
important la decarbonarea sistemului de energie.

Măsurile adoptate pentru reducerea amprentei de 
carbon a sectorului energetic trebuie să aibă în 
vedere și prognoza legată de creșterea necesarului 
de energie în economia viitorului, tendința accentuată 
de electrificare și digitizare a proceselor și creșterea 
exigențelor privind calitatea energiei electrice furnizată 
utilizatorilor.

Creșterea eficienței în utilizarea energiei implică 
preocupări în două domenii importante:

- înlocuirea tehnologiilor vechi, cu intensitate 
energetică ridicată, cu soluții care necesită energie 
mai redusă pentru realizarea aceluiași serviciu;

- modificarea comportamentul energetic al 
personalului prin limitarea energiei inutil utilizată.

În prima categorie intră cunoașterea și apoi 
implementarea noilor tehnologii de utilizare a energiei 
electrice în etapele de producere, transport, distribuție 
și utilizare a energiei electrice. 

Studiile privind utilizarea energiei electrice în aplicațiile 
practice au pus în evidență faptul că există importante 
resurse de economie de energie prin utilizarea rațională 
a energiei, prin elaborarea de noi proceduri și procese 
cu randamente ridicate dar și prin educația utilizatorilor 
și schimbarea comportamentului energetic al acestora 
prin limitarea risipei inutile de energie.

Desigur că cel mai important potențial de creștere a 
eficienței energetice în centralele termoelectrice se 
referă la circuitul termic al centralei. Dar și serviciile 
proprii, utilizând în cea mai mare parte energie electrică 
pentru antrenarea echipamentelor din centrală, pot 
fi luate în considerație pentru creșterea eficienței în 
utilizarea energiei electrice și creșterea nivelului de 
energie produsă în centralele electrice. Utilizarea 
schemelor cu cogenerare, dar și a schemelor cu circuit 
mixt determină o utilizare superioară a sursei primare 
de energie și o pondere redusă a emisiilor poluante.

Limitarea pierderilor de energie în rețelele electrice 
implică:

Decarbonarea sistemului de energie. 
Prioritate Eficienţa Energetică
The Energy Efficiency First
Prof. dr. ing. Nicolae GOLOVANOV, Consilier CNR - CME
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E-Diesel, E-Kerosen, care pot fi utilizați în instalațiile 
de ardere ale centralelor termoelectrice, în industrie, 
în transporturi cu camioane la distanțe lungi sau pot fi 
injectați în rețelele de gaze naturale. 

Studiile în curs pentru transformarea hidrogenului 
în heliu în centralele nucleare cu fuziune vor permite 
obţinerea unei surse de energie nepoluantă şi în 
cantitate care să acopere necesarul de energie pentru 
dezvoltarea în viitor a omenirii.

Stategiile actuale pentru hidrogen, dezvoltate atât la 
nivelul UE, cât şi la nivelul ţării noastre se încadrează 
în tendinţele de valorificare a potenţialului energetic 
a acestui gaz, până la apariţia centralelor nucleare cu 
fuziune.

Promovarea principiului privind prioritizarea măsurilor 
de creştere a eficienţei în utilizarea energiei, a soluţiilor 
de stocare a energiei, a unui management adecvat al 
energiei utilizate, promovarea surselor regenerabile de 

energie, a soluţiilor privind economia circulară precum 
şi punerea în valoare a strategiei pentru hidrogen sunt 
elemente de bază pentru atingerea obiectivelor de 
decarbonare până în anul 2050.

Măsurile pentru creşterea eficienţei energetice implică 
o serie de costuri care trebuie să fie justificate prin 
efectele obţinute prin implementarea acestora.

Creşterea eficienţei în utilizarea energiei, promovarea 
surselor regenerabile de energie, digitalizarea 
sistemului energetic precum şi alte măsuri pentru 
reducerea amprentei de carbon a sectorului energetic 
impune să se acorde o atenţie deosebită investiţiilor în 
forţa de muncă de înaltă calificare necesară conducerii 
sistemului energetic din ce în ce mai „smart” şi mai 
„curat”.

- limitarea pierderilor netehnice prin adoptarea 
de măsuri pe baza datelor obținute din contoarele 
inteligente;

- stabilirea unei configurații optime pentru 
alimentarea sistemelor de utilizare și asigurarea 
încărcării adecvate a liniilor și transformatoarelor 
electrice; reconfigurarea schemei în funcție de 
sarcina reală transferată;

- controlul factorului de putere pe liniile electrice;

- alegerea adecvată a secțiunii conductoarelor 
utilizate și a lungimii liniilor de alimentare a 
receptoarelor de energie electrică;

- îmbunătățirea eficienței în stațiile și posturile de 
transformare;

-  asigurarea unui sistem adecvat de mentenanță a 
rețelei.

Existența unui sistem inteligent de măsurare şi 
elaborarea unui model energetic al utilizatorului 
asigură posibilitatea punerii în evidenţă, prin simulare, 
a unor abateri şi pierderi precum şi adoptarea de 
măsuri pentru limitarea şi localizarea acestora.

Cunoaşterea în profunzime a proceselor de utilizare 
a energiei electrice în industrie, servicii şi zone 
rezidenţiale poate asigura premizele pentru a elabora 
soluţii pentru realizarea aceloraşi servicii cu aceeaşi 
energie utilizată. 

Implementarea tehnologiilor BAT (best available 
technologies) în procesele din industrie: electrotermice, 
electrochimice, în procesele de prelucrare a metalelor, 
în sistemele adaptive de acţionare electrică poate 
conduce la importante economii de energie. 
Implementarea acestor noi tehnologii trebuie să 
fie însoţită de o temeinică analiză economică fiind 
cunoscut faptul că noile soluţii au un cost al lor şi pot fi 
adoptate numai dacă sunt validate tehnic şi economic.

În sectoarele de servicii şi rezidenţiale, noile 
echipamente electrocasnice dar şi noile sisteme 
de iluminat cu LED au un potenţial ridicat de 
economisire a energiei electrice. Programul „rabla” 
pentru electrocasnice este deosebit de util pentru 
înlocuirea unei game largi de echipamente depăşite, 
cu performanţe reduse şi mari utilizatoare de energie 
nu atât prin puterea lor unitară ci prin numărul lor. 

Creşterea eficienţei energetice implică utilizarea unei 
game largi de instrumente de politică economică prin 
care producătorii trebuie încurajaţi să dezvolte produse 
şi tehnologii eficiente energetic, iar cumpărătorii să fie 
informaţi şi stimulaţi să achiziţioneze şi să utilizeze 
raţional echipamentele eficiente energetic.

O atenţie specială este acordată oportunităţilor oferite 
de tehnologiile informatice şi de  comunicaţie (ICT), 
utilizarea largă a acestor tehnologii asigură o creştere 

semnificativă a eficienţei proceselor de comandă/
control a sistemelor de utilizare a energiei.

Sistemele de stocare a energiei electrice pot avea un rol 
important la utilizarea eficientă a energiei. Dezvoltarea 
producţiei din surse regenerabile de energie are ca 
principal avantaj că permite reducerea amprentei 
de carbon a surselor de energie dar producţia lor 
meteodependentă poate determina atât dificultăţi în 
funcţionarea sistemului de energie, dar şi o utilizare 
incompletă a potenţialului surselor regenerabile, dacă 
producţia în exces a acestora nu poate fi preluată de 
sistemul energetic.

Conectarea sistemelor de stocare a energiei împreună 
cu sursele regenerabile de energie cu producţie 
necontrolabilă determină ca ansamblul celor două 
sisteme să devină o sursă controlabilă cu efecte 
favorabile privind încadrarea în regulile de funcţionare 
ale sistemului electroenergetic, dar asigurând şi un 
acces mai bun pe piaţa de energie electrică.

În sistemele de distribuţie, stocarea energiei electrice 
permite o calitate îmbunătăţită a energiei electrice 
furnizată utilizatorilor prin limitarea perturbaţiilor 
de scurtă durată în alimentarea cu energie 
electrică, determinate de evenimente din sistemul 
electroenergetic. 

Prezenţa sistemelor de stocare a energiei electrice 
în instalaţiile de utilizare poate asigura aplatizarea 
graficului de sarcină prin limitarea vârfului de sarcină 
pe seama energiei preluată din instalaţia de stocare.

Creşterea eficienţei energetice la utilizatori poate 
fi inclusă în cadrul programelor DSM (Deman Side 
Management) pentru adoptarea de noi tehnologii cu 
eficienţă ridicată sau prin participarea la programe DR 
(Demand Response) care permit o utilizare raţională 
a energiei disponibile printr-un răspuns adecvat la 
cererea furnizorului de energie.

Tranziţia de trecere de la actuala epocă a carbonului, 
care a avut un rol esenţial în dezvoltarea societăţii 
umane, la epoca viitoare a hidrogenului implică ample 
eforturi pentru valorificarea caracteristicilor specifice 
ale acestui gaz. Cu un necesar energie pentru 
electroliza apei de 51,4 kWh/kg H2 şi un nivel de emisie 
de 26 g CO2/kWh în cazul în care este obţinut prin 
electroliza apei, hidrogenul oferă o soluţie deosebit 
de promiţătoare pentru atingerea obiectivelor de 
decarbonare. Deoarece hidrogenul nu se află liber în 
natură, pentru evaluarea sa ca sursă „curată” se impune 
alimentarea electrolizoarelor din surse nepoluante de 
energie (hidro, solar, eolian) în intervalele de timp în 
care producţia acestora este în exces. 

Hidrogenul poate fi utilizat direct în instalațiile de 
ardere  (motoare   cu  ardere  internă)  sau  în celule 
cu combustibil, dar poate  sta  şi  la baza realizării de 
noi combustibili gazoşi sau lichizi precum metanul, 
metanolul, gaze naturale sintetice, E-Benzină, 

Sursa foto: https://ec.europa.eu/
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1. Suntem într-o perioadă marcată de modificări 
semnificative pe piața de energie, în care trecerea 
treptată spre surse de energie regenerabile devine 
obligatorie. Care este rolul E.ON în acest context?

Actuala criză energetică arată clar faptul că Europa 
trebuie să-și transforme sistemul energetic. Să nu mai 
fie dependentă de gazul rusesc pentru a-și asigura 
securitatea aprovizionării, pentru a furniza cât mai 
multă energie curată și la prețuri accesibile.

Trecerea de la alimentarea cu energie din surse 
convenționale către un sistem bazat pe o pondere 
crescută din surse regenerabile este un obiectiv asumat 
de fiecare țară europeană. În contextul crizei energetice, 
conectarea mai multor surse regenerabile, alături de 
aplicarea de măsuri de eficiență energetică, sunt cu 
atât mai necesare. Prin urmare, strategia noastră este 
mai confirmată ca oricând. E.ON și-a propus să joace 
un rol esențial în tranziția către energia verde, cu focus 
pe utilizarea eficientă a energiei. Suntem conștienți 
de responsabilitatea imensă față de societate și, de 
aceea, prin toate acțiunile noastre suntem alături de 
oameni, companii și orașe în acest proces de tranziție 
energetică. Fiindcă înțelegem nevoia de schimbare 
profundă a afacerii noastre, am dezvoltat o strategie 
și soluții energetice care să ne ajute să ajungem acolo 
unde ne dorim.

Anticipând această schimbare majoră a sistemului 
energetic, pe lângă soluțiile energetice propuse 
clienților, am demarat în urmă cu câțiva ani un amplu 
proces de modernizare a distribuției energiei electrice, 
pentru a putea prelua energia din surse regenerabile 
mai puțin exploatate și de la prosumatori.

2. Care sunt pilonii pe care se bazează strategia 
Grupului E.ON?

Pentru a ne atinge obiectivul de a fi lideri în tranziția 
energetică, în noiembrie 2021 ne-am actualizat 
strategia și am stabilit trei priorități asupra cărora să ne 
concentrăm în următorii ani: sustenabilitate, digitalizare 
și creștere. Sustenabilitatea este mai mult decât o 

oportunitate pentru noi, este afacerea noastră. Ne-am 
propus să fim neutri din punct de vedere climatic până 
în 2040, iar lanțul nostru de aprovizionare să fie neutru 
până în 2050. 

Sustenabilitatea înseamnă, în primul rând, economie 
de resurse, iar în contextul crizei energetice acest 
principiu încurajează un consum eficient de resurse 
și energie. Eficiența energetică, investițiile în energie 
verde și tranziția energetică sunt măsuri pe care 
trebuie să ni le asumăm. Suntem conștienți că este 
nevoie de măsuri și investiții substanțiale care să ducă 
la independență energetică, dar și la folosirea mult 
mai intensivă a surselor regenerabile. Desigur, toate 
aceste măsuri trebuie dublate de o schimbare de 
comportament al fiecăruia dintre noi. 

De aceea, ne-am luat foarte în serios rolul de a informa 
clienții în ceea eficientă a resurselor de energie, pentru 
că fiecare gest, aparent mic, poate d ce privește 
folosirea uce la rezultate considerabile în timp. Eficiența 
energetică trebuie să devină o parte a stilului nostru de 
viață.

3. Se vorbește tot mai mult despre transformarea 
sectorului energetic în unul sustenabil. Cum 
acționează E.ON în acest sens?  

Rețelele de energie au un rol cheie în această 
transformare și tocmai de aceea investițiile sunt 
extrem de importante. Numai în anul 2021 am investit 
644 de milioane de lei, cu 24% mai mult decât în anul 
precedent și aproape dublu față de investițiile realizate 
în anul 2019. Investițiile noastre s-au concentrat 
pe realizarea de rețele noi, dar și pe modernizarea 
celor existente, totodată investind în automatizarea 
proceselor și digitalizarea soluțiilor noastre. Tot anul 
trecut, E.ON a furnizat aproximativ 9% din energia 
electrică consumată și 19% din totalul gazelor naturale 
furnizate la nivel național. Însă nu ne-am limitat doar 
la furnizarea de energie, ci am dezvoltat noi soluții 
energetice și, totodată, ne-am implicat în educarea 
clienților noștri privind folosirea eficientă a surselor de 
energie. 

E.ON Romania a lansat  Raportul de Sustenabilitate aferent anului 2021 (https://tinyurl.com/3ycmvthy), o 
raportare non-financiară care reflectă performanțele de sustenabilitate obținute prin intermediul realizărilor 
economice, de mediu și sociale, precum și obiectivele și angajamentele pe teme de dezvoltare durabilă, 
relevante pentru domeniul de activitate al companiei. Volker Raffel, CEO al E.ON România, descrie cei trei 
piloni ai strategiei de sustenabilitate a grupului, impactul și rolul activităților E.ON în economia românească, 
explică de ce sunt investițiile extrem de importante atât pentru tranziția verde cât și pentru a soluționa criza 
energetică, dar și de ce grija față de mediu și oameni este esențială în contextul actual.

Interviu Volker Raffel – CEO, E.ON România
Volker Raffel, CEO E.ON România: “Vrem să jucăm un rol esențial în 
tranziția verde, cu focus pe utilizarea eficientă a energiei”
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O altă componentă pe care am dezvoltat-o este 
creșterea nivelului de digitalizare a serviciilor noastre. 
Interesul clienților pentru soluțiile noastre este în 
creștere, iar aceștia au devenit conștienți că investițiile 
pe care le fac sunt recuperate din plin prin economiile pe 
care le fac la facturi. Mă refer de soluțiile de producere 
a energiei cu ajutorul panourilor fotovoltaice, la soluțiile 
de încălzire pentru familii și mici întreprinderi cărora le 
facilităm achiziția de centrale noi, mult mai eficiente, 
care reduc consumul de gaze naturale cu până la 
30%. Oferim, totodată, soluții de încălzire clienților 
rezidențiali cu pompe de căldură aer-apă, care pot fi 
de până la cinci ori mai eficiente față de o centrală pe 
gaz și care sunt sustenabile pe termen mediu și lung. 

Pe segmentul non-rezidențial, vedem din ce în ce 
mai multe companii din România, ca peste tot în 
Europa, care aleg modele de afaceri durabile și caută 
să-și reducă costurile cu energia, iar noi suntem aici 
pentru a le oferi soluții energetice adaptate nevoilor lor 
specifice.

De exemplu, peste 100 de companii mici și mijlocii 
și-au redus facturile cu până la 30%, alegând să-
și asigure energia necesară activității cu ajutorul 
soluțiilor fotovoltaice oferite de E.ON. De asemenea, 
am realizat sisteme de iluminat public cu performanță 
energetică ridicată, iar economia obținută a fost de 
până la 60% din consumul de energie cu iluminatul 
public, comparativ cu vechile sisteme.

4. Dincolo de activitatea de bază de distribuitor 
și furnizor de energie și soluții energetice, cum 
susține E.ON economia românească?

În 2021, companiile noastre din România au avut un 
rol important în susținerea economiei locale. Am 
colaborat cu peste 900 de furnizori direcți, respectiv 
cu aproximativ 2.300 de furnizori de produse și servicii 
de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, valoarea 
plăților efectuate fiind de aprox. 1 miliard de lei. Suma 
nu include valoarea achizițiilor de electricitate și gaze 
naturale destinate celor circa 3,4 milioane de clienți din 

România. 

E.ON a fost și anul trecut unul dintre marii contribuabili 
la bugetul de stat al României, cu o valoare totală a 
sumelor virate de peste 1 miliarde de lei sub formă 
de impozite și taxe, ceea ce înseamnă o creștere cu 
24% a contribuțiilor față de anul 2020. În cei 16 ani de 
prezență în România, contribuția E.ON la bugetul de 
stat a depășit suma de 11,8 miliarde de lei.

5. Ce rol joacă în Grupul E.ON România grija față de 
oameni ? 

Grija și responsabilitatea față de oameni și aici mă 
refer la clienți, la angajați, colaboratori și la comunitate 
în general au un rol esențial. Pentru angajați. aceasta 
înseamnă să fii un etalon în ceea ce privește condițiile 
de muncă și beneficiile pe care le oferi, iar pentru 
clienți înseamnă respect față de timpul lor și servicii 
de calitate, dar și soluții adaptate nevoilor lor și 
care să îi ajute să facă față situației dificile pe care o 
traversăm. Pentru colaboratori, înseamnă un dialog 
permanent pentru a identifica cele mai bune soluții, iar 
pentru comunitate grija înseamnă să faci bine și să te 
implici în proiecte prin care să contribui la dezvoltarea 
sustenabilă a comunităților, ca să oferim generațiilor 
următoare șansa la un viitor mai bun. Credem că E.ON 
a reușit să facă toate aceste lucruri și să fie un exemplu 
de bună practică în România. 

Despre E.ON România

Grupul german E.ON este unul dintre liderii pieţei de 
energie, având în România o prezenţă consolidată 
de-a lungul a 17 ani. Companiile-fanion ale grupului 
sunt Delgaz Grid şi E.ON Energie România, acestea 
desfăşurând activităţi de distribuţie, respectiv de 
furnizare a energiei şi a soluţiilor energetice pentru 
circa 3,4 milioane de clienţi. De la intrarea pe piaţa din 
România, E.ON a investit circa 2 miliarde de euro, în 
principal în modernizarea reţelelor. Totodată, valoarea 
contribuţiilor virate la bugetul de stat şi bugetele locale 
se ridică la 2,7 miliarde de euro.

Let’s connect 
for a new energy future

www.deloitte.ro

Scan here 
for more news 
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Camera de Comert și Industrie a Municipiului 
București (CCIB) a organizat, în data de 7 octombrie 
2022, în Aula Carol I din sediul său istoric cea de a 
XXIX-a ediție a TOPULUI FIRMELOR DIN BUCUREŞTI, 
eveniment tradițional pentru cea mai dinamică și solidă 
comunitate de afaceri a țării, cea din Capitală.

La ceremonia de înmânare a premiilor au participat, 
alături de manageri ai celor mai performante 
companii bucureștene, membri ai Guvernului, 
reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale şi 
mass-media. Printre personalitățile care au onorat 
invitația Camerei bucureștene s-au aflat: prof. univ. 
dr. Emil Constantinescu, fost președinte al României; 
Gabriel Bunduc, secretar de stat în Ministerul 
Transporturilor; Toni Greblă, prefectul Capitalei; 
Corneliu Cârstea, secretar general adjunct în 
Ministerul Antreprenorialului și Turismului (MAT), co-
președinte al Consiliului de Export al României, Mihai 
Daraban președintele Camerei de Comerț și Industrie 
a României (CCIR); Ovidiu Silaghi, secretarul general 
al Camerei Naționale; Radu Hanga, președintele 
Bursei de Valori București; Mihai Ionescu, președintele 
Asociației Naționale a Exportatorilor și Importatorilor 
din România, co-președinte al Consiliului de Export; 
prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, președintele 
CECCAR, prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector al 
Academiei de Studii Economice.

Dintre cele 156.777 firme cu sediul social în Capitală, 
care au depus bilanțul aferent anului 2021, au îndeplinit 
criteriile de eligibilitate 56.760 firme, în creștere cu 
15,6% față de anul precedent și au fost premiate 7.251 
firme (+4,2%, comparativ cu ediția precedentă), în 
cadrul a șapte secțiuni: servicii, comerț, industrie, 
construcții, cercetare-dezvoltare și high-tech, turism și 
agricultură.

„Remarc cu bucurie că a crescut semnificativ gradul 
de performanță și eficiență al companiilor bucureștene 
laureate. Astfel, cifra de afaceri cumulată a acestora s-a 
majorat faţă de ediţia precedentă cu 15%, atingând 96 
mld. euro, în timp ce profitul din exploatare, în valoare 
de 9,6 mld euro, este mai mare cu 31% comparativ cu 
cel consemnat anul trecut. De asemenea, aș vrea să 
punctez că mediul de afaceri al Capitalei este unul 
stabil, prin prisma faptului că 820 de firme, adică 11,3% 
din totalul premianților, s-au calificat pentru a primi 
TROFEUL DE EXCELENŢĂ pentru clasarea, timp de 
cinci ani consecutiv, pe primele trei poziții ale Topului 
nostru”, a declarat în deschidere președintele Camerei 
bucureștene, Iuliu Stocklosa.

„Economia funcționează pe bază de încredere: în 
oamenii de afaceri, în instituțiile financiare și în 
instituțiile statului. Fără încredere nu vom putea 
consolida acest indicele de dezvoltare pe care îl avem”, 
a afirmat prof. univ. dr. Emil Constantinescu, fost 
președinte al României. Cu acest prilej, președintele 
Constantinescu a lansat și un îndemn la sprijinirea 
cercetării și a învățământul superior, ca soluție pentru 
o dezvoltare durabilă a economiei românești.

Tot în deschiderea Galei, președintele CCIR a vorbit 
despre polarizarea puternică a economiei românești, 
punctând faptul că 0,55% din numărul total total de 
firme care au depus bilanțul anul acesta realizează 
65% din cifra de afaceri la nivelul întregii țări. Totodată, 
Mihai Daraban subliniat necesitatea scăderii deficitului 
balanței comerciale. „Cred că trebuie să ne axăm pe 
atragerea de investiții în producția de bunuri de larg 
consum și pe reducerea dependenței de importuri”, a 
declarat Mihai Daraban.

Corneliu Cârstea, secretar general adjunct în cadrul 
MAT a invitat companiile prezente să acceseze 
programele Ministerului, dintre care a amintit: Start-Up, 
Femeia-Manager, pe cele de promovare a exporturilor 
și incoming.

Pe lângă distincţiile acordate pentru rezultatele 
economice obţinute în anul 2021, în cadrul evenimentului 
au fost decernate trofee de excelenţă companiilor care 
în ultimii cinci ani s-au clasat pe primele trei poziţii în 
competiţia elitelor, trofeul „George G. Assan”, pentru 
„Brandul românesc al anului” companiei Aaylex One 
SA, pentru brandul CoCoRiCo, și trofeul „Ioan V. Socec”, 
Ziarului Financiar, precum şi o serie de premii speciale 
unor companii multinaționale și cu capital autohton, 
precum și unor instituții de presă.

Biroul de Presă al CCIB

Camera de Comerț și Industrie a 
Municipiului București (CCIB) a premiat 
excelența în afaceri la Topul firmelor

Sursa: CCIB
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București, 27 Septembrie. Conferința SR ISO 37000 
- Girul Calității în Guvernanță, organizată de ASRO, 
AAI și ENVISIA- Boards of Elite, și-a propus să aducă 
împreună standardele și guvernanța într-un exemplu 
de reușită a alinierii mai multor părți interesate care au 
colaborat în scopul adoptării în România a standardului 
internațional ISO 37000 privind guvernanța 
organizațiilor, un standard care a întrunit votul celor 44 
de țări la nivel mondial, printre care și România. 

Conferința a promovat principiile incluse în standard 
pentru că, doar respectând aceste principii companiile 
pot beneficia de o administrare responsabilă, un 
comportament etic și o activitate eficace, rezultate ce 
contribuie în mod proactiv la dezvoltarea și bunăstarea 
durabilă, asigurând astfel premisele îndeplinirii  
nevoilor și a generațiilor viitoare. 

"Considerăm că nu numai România se află într-un 
moment de răscruce în ceea ce privește calitatea 
actului de guvernare ci întreaga lume. Ne aflăm  
constant sub presiunea nevoii de asigurare a 
competitivității companiilor a provocărilor climatice, a 
creșterii diferențelor și inechităților socio-culturale sau 
a evoluțiilor macroeconomice negative. Standardul 
ISO 37000 privind guvernanța organizațiilor creează 
punți peste granițe prin asigurarea unui limbaj comun 
în domeniul guvernanței precum și garanția că, dacă 
standardele sunt respectate, promisiunea făcută către 
client este adevărată. Suntem extrem de bucuroși că, 
împreună ASRO, AAI și Envisia- Board of Elites, au 
cooperat în scopul promovarii standardului SR: ISO 
37000 privind guvernanța organizațiilor", au declarat 
reprezentanții ASRO, AAI și ENVISIA”

Panelul 1 a fost dedicat standardizării și a fost moderat 
de Iuliana Chilea, director general al ASRO. La panel 
au participat membri marcanți ai comunității de 

business din România: Dl. Sebastian Metz, Director 
General & Board Member, Camera de Comerț și 
Industrie Româno-Germană – AHK, dl. Dragoș Neacșu, 
Membru Consiliul de Administrație Electrica S.A., CEO 
GS1 România și dl Aristotel Marius Jude, Director 
General adjunct S.N.G.N. Romgaz S.A, și nu în ultimul 
rând, dna. Dr Victoria Hurth, fellow of the University 
of Cambridge Institute of Sustainability Leadership. 
Invitații au evidențiat importanța standardelor nu doar 
pentru mediul de afaceri ci pentru întreaga societate. 
Povestea standardului ISO 37000 privind guvernanța 
organizațiilor, a fost prezentată de dna. Dr. Victoria 
Hurth, care a condus grupul de lucru ce a elaborat 
standardul ISO 37000 mentionand ca principalele 
beneficii pe care acesta le aduce sunt încrederea și 
responsabilitatea.

Panelul 2 moderat de Simona Fătu, președinte AAI, a 
adus în prim-plan diferențele de opinie ale vorbitorilor 
aflați în poziții diferite în raport cu companiile despre al 
căror scop au vorbit. Nici în ceea ce privește modul în 
care se împarte valoarea adăugată creată de companii 
sau în legătură cu organele societății responsabile de 
elaborarea obiectivelor generale ale companiei nu 
a existat unitate în opinie. Cu toții au agreat, însă, că 
pentru a putea exista și a se putea dezvolta companiile 
au nevoie de alinierea tuturor celor trei concepte de 
scop, obiective și mod de împărțire a valorii între părțile 
interesate, iar potrivit standardului acesta reprezintă 
un rol esențial al organului însărcinat cu guvernanța.    

Panelul 3 a fost un schimb intens de idei despre 
rolul administratorilor neexecutivi, aflați în structurile 
de guvernanță ale societăților și a nevoii de 
profesionalizare continuă a acestora. Dialogul moderat 
de Adriana Lobdă – Co-Fondator Envisia Boards of Elite 
a adus în fața a peste 90 de participanți perspectivele 
paneliștilor Andrei Burz-Pînzaru- Envisia Community, 

Henley MAPBD Alumni, Deloitte Partner, Daniela 
Nemoianu -Envisia Community, Henley MAPBD 
Alumni, Membru în consiliul de supraveghere BCR, 
Rudi Vizental – Membru în Consiliul de Administrație 
ROCA Investments și Vlad Năstase – Administrator 
neexecutiv TMK-Artrom, Romarm.

Evenimentul a avut loc în format hibrid, putand fi 
urmarit online la https://youtu.be/GUscBGhwFec 

Mai multe detalii despre eveniment la https://www.
asro.ro/sr-iso-37000-girul-calitatii-in-guvernanta/

Despre ASRO 

Organismul Național de Standardizare – este platforma 
națională pentru elaborarea și adoptarea standardelor 
europene și internaționale.

Ca parte a comunității globale de standardizare, fiind 
membru al ISO, IEC, CEN, CENELEC și ETSI, ASRO 
joacă un rol important în punerea la dispoziție, pentru o 
gama tot mai largă de părți interesate, a unei platforme 
ușor accesibile, necesară pentru participarea la 
activitatea de standardizare a acestor organizații.

Prin participarea în cadrul activității de standardizare, 
fiecare membru este la curent cu noile procese 
tehnologice standardizate, poate susține punctul de 
vedere cu privire la conținutul proiectelor de standarde 
în curs de elaborare și își poate adapta din timp modul 
de lucru pentru a respecta cerințele standardizate la 
nivel european.

Contact: asro.ro

Despre AAI

Asociația Administratorilor Independenți (AAI) 
reunește profesioniști aflați în structurile de guvernanță 
ale societăților cu precădere membri ai consiliilor de 
administrație, consiliilor de supraveghere. Misiunea 
AAI este de creștere permanentă a profesionalismului 
membrilor săi și de promovare a standardelor de 
guvernanță.  AAI este membru ecoDa - Confederația 
Europeană a Institutelor și Asociațiilor Directorilor 
Neexecutivi - platforma europeană care reunește 
asociațiile profesionale reprezentative din țările 
europene. Pentru mai multe detalii vă rugăm accesați 
https://www.administratorindependent.ro/

Despre ENVISIA

ENVISIA este prima școală de afaceri din Romănia 
dedicată membrilor consiliilor de administrație, 
executivilor C-suite, precum și specialiștilor cu 
înaltă expertiză care vizează aceste poziții. Misiunea 
Envisia este de a dezvolta prin educație și servicii 
specializate, generații de directori care întruchipează 
profesionalismul, conduită etică și responsabilitatea, 
adăugând valoare întreprinderilor și comunității. Envisia 
promovează activ practici de guvernanță corporativă 
responsabilă, pregătind companiile și consiliile 
lor de administrație pentru ritmul contemporan al 
provocărilor curente și viitoare. 

Contact: envisia.eu

Sursa: ASRO

ASRO, AAI și ENVISIA au organizat 
evenimentul “SR ISO 37000, Girul Calității 
în Guvernanță”
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Accelerarea inovării în domeniul energiei curate, 
susținută de politici de inovare eficiente, este esențială 
pentru a atinge un nivel net zero de emisii până în 
2050, iar dezvoltarea tehnologică în sectorul de afaceri 
va contribui la succes. Pe măsură ce ambițiile lor în 
materie de schimbare tehnologică cresc, guvernele 
se întreabă din ce în ce mai mult cum pot măsura 
performanța sistemelor lor de inovare energetică, 
cum pot stabili prioritățile în materie de tehnologii și 
cum pot compara progresele la nivel internațional. 
Cu toate acestea, în majoritatea țărilor, informațiile 
despre inovarea energetică privată sunt mult mai puțin 
disponibile și mai puțin fiabile decât cele din sectorul 
public. În plus, abordările disponibile pentru a umple 
acest gol nu au fost niciodată compilate într-un singur 
loc.

Există o incertitudine considerabilă în ceea ce privește 
amploarea tranziției energetice în diverse țări. În ceea 
ce privește inovarea, în cele mai multe țări există puțini 
indicatori fiabili și de înaltă calitate pentru a sprijini 
deciziile politice bazate pe dovezi privind tehnologiile 
energetice. În întreaga lume, guvernele își pun mai 
multe întrebări cu privire la progresul tehnologic, la 
decalajele în materie de inovare, la punctele forte la 
nivel național și la eficacitatea politicilor de inovare în 
domeniul energiei și al climei. Nu există manuale sau 
ghiduri echivalente care să ghideze eforturile țărilor 
de a înțelege progresele înregistrate în domeniul 
inovării energetice în sectorul întreprinderilor. Cu toate 
acestea, sectorul de afaceri este un actor important, 
iar urmărirea activităților sale este vitală pentru orice 
imagine de ansamblu a peisajului inovării în domeniul 
energiei curate. IEA estimează că întreprinderile active 
în domeniul tehnologiilor energetice au cheltuit aproape 
120 de miliarde USD pentru cercetare și dezvoltare în 
domeniul energiei în 2021, de trei ori mai mult decât 
guvernele. Dintre sectoare, sectorul auto este cel care 
cheltuiește cel mai mult pentru cercetare și dezvoltare 
în domeniul energiei, mult mai mult decât alte sectoare 
"greu de decarbonat". Totuși, dincolo de aceste estimări 
principale, informațiile privind activitățile de inovare în 
domeniul energiei ale firmelor - fie că sunt disponibile 
în mod liber sau comercial; la nivel de tehnologie sau 

foarte agregate - sunt frustrant de puține.

Acest raport general prezintă un rezumat al opțiunilor 
de care dispun guvernele pentru a măsura activitățile 
de inovare în domeniul energiei curate ale sectorului 
de afaceri. Aceasta ilustrează opțiunile cu exemple 
din întreaga lume și enumeră unele dintre avantajele, 
dezavantajele și compromisurile inerente. Deși nu se 
dorește a fi un document de orientare cuprinzător și 
nu reflectă un proces de consens internațional, se 
dorește a putea servi drept sursă de inspirație pentru 
practicieni și experți în vederea îmbunătățirii urmăririi 
tranzițiilor energetice.

Există o bogată experiență în materie de urmărire a 
indicatorilor de inovare pentru sectorul de afaceri

Deși puține dintre aceste metodologii au fost aplicate 
până în prezent în mod consecvent în domeniul 
energiei, există posibilități de a face acest lucru. 
Metodele existente pot fi potențial adaptate pentru a 
urmări specificitățile inovării în domeniul tehnologiilor 
energetice curate de către sectorul întreprinderilor în 
moduri care să răspundă la incertitudinile cheie cu 
care se confruntă factorii de decizie politică în domenii 
precum hidrogenul, rețelele inteligente, eficiența 
energetică, electrificarea și multe altele.

Sondajele permit adaptarea datelor la obiectivele de 
politică și pot fi standardizate la nivel internațional

Sondajele pot fi utilizate pentru a dezvolta o serie de 
indicatori. Sondajele guvernamentale existente privind 
inovarea includ o combinație de întrebări despre 
trecutul recent - cum ar fi cele referitoare la nivelurile 
de cheltuieli sau la personal - și așteptările privind 
viitorul apropiat, cum ar fi percepțiile privind modul în 
care se schimbă sistemul de inovare. Guvernele sunt 
din ce în ce mai interesate de eficacitatea politicilor de 
inovare în domeniul energiei curate, iar sondajele pot 
pune întrebări și cu privire la așa-numitele "produse" și 
"rezultate" ale inovării, în plus față de intrările financiare. 
Acestea pot include măsurători referitoare la adoptarea 
și utilizarea de tehnologii noi sau îmbunătățite în 
domenii specifice. Luați împreună, acești indicatori 

Monitorizarea inovării în domeniul energiei 
curate în sectorul afacerilor: prezentare 
generală
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pot ajuta la evaluarea sănătății unui sistem de inovare 
relevant și la identificarea oportunități pentru intervenții 
politice timpurii.

Alte surse de informații disponibile pot fi exploatate 
pentru a oferi o imagine mai completă a inovării 
energetice

Unele surse de date au intervale de timp mai lungi, 
dar oferă tendințe privind eforturile de cercetare și 
descoperirile din stadii anterioare. Datele publice 
disponibile privind brevetele și articolele științifice sunt 
utilizate în mod obișnuit pentru a dezvălui tendințele 
specifice tehnologiei în ceea ce privește inovația în 
domeniul energiei curate în stadiul incipient, inclusiv 
informații despre situația fluxurilor de cunoștințe 
între întreprinderi și partenerii acestora din mediul 
academic, institutele de cercetare și străinătate.

Există posibilități considerabile de cooperare 
internațională pentru a asigura coerența și 
comparabilitatea

Numărul țărilor care contribuie în mod semnificativ 
la îmbunătățirea portofoliului global de tehnologii 
energetice se extinde pentru a include națiuni cu 
o rutină mai puțin obișnuită de colectare a datelor 
privind inovarea.

Șase idei pentru guvernele care doresc să 
consolideze urmărirea inovării energetice în 
sectorul de afaceri:

1. Începeți în curând. Toate guvernele au niveluri 
diferite de resurse și de acces la date, dar acest lucru 
nu ar trebui să le împiedice să înceapă să urmărească 
ceea ce este fezabil acum și să îmbunătățească cadrul 
de măsurare în timp.

2. Aveți răbdare pentru a obține rezultate. 
Puține dintre metodologiile abordate în această 
prezentare generală pot fi puse în aplicare imediat, 
iar noile anchete pot dura câțiva ani pentru a genera 
rezultate, dar procesele stabilite în prezent culeg acum 
beneficiile (în ceea ce privește seriile de date în timp) 
ale eforturilor investite la început.

3. Integrați întrebările privind energia în sondajele 
existente. Instrumentele existente oferă o bază solidă 
care ar putea fi adaptată la scopuri mai bine orientate, 
cum ar fi energia curată, prin integrarea unei serii de 
întrebări specifice energiei și prin orientarea către 
părțile interesate potrivite.

4. Elaborarea unor cadre de urmărire a inovării 
care să se alinieze la nevoile utilizatorilor. Orice nouă 
abordare de urmărire a inovării în domeniul energiei în 
sectorul întreprinderilor trebuie să fie atent adaptată 
la nevoile factorilor de decizie relevanți, ceea ce va 
influența suita de indicatori aleasă.

5. Să fie în concordanță cu activitățile naționale 
și internaționale conexe și cu angajamentele de 
raportare. Pentru a maximiza valoarea efortului 
îndreptat spre urmărirea activităților din sectorul 
întreprinderilor, trebuie să se acorde atenție coerenței 
cu datele comparabile privind cheltuielile din sectorul 
public și eforturile de urmărire din alte țări.

6. Participați la eforturile internaționale de creare 
a unui consens și de schimb de practici. Forumurile, 
cum ar fi Mission Innovation și comitetele și grupurile 
de experți ale AIE, reprezintă platforme pentru 
schimbul de experiență și alinierea punerii în aplicare 
a practicilor eficiente între diferite țări, cu scopul de a 
informa mai bine politici și mai rapide.

Fig 1 – Investiții de capital de risc în fază incipientă în start-up-uri din domeniul energiei curate, pe domenii 
tehnologice, 2015 - 2021

https://www.iea.org/reports/tracking-clean-energy-innovation-in-the-business-sector-an-overview Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17
RO-011171, București, sector 1

Telefon: +4 021.30.32.500
E-mail: birou.presa@hidroelectrica.ro
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Acest raport analizează rolul viitor al operatorilor 
activi de sisteme de distribuție a energiei electrice și a 
gazelor naturale (DSO) (Distribution Sistem Operator 
– Operatorul Sistemului de Distribuție) în tranziția 
energetică și în integrarea sistemelor la nivel local și 
regional. 

Se poate defini DSO ca activ (sau receptiv), fiind unul 
care a trecut de la statutul de operator pasiv al unei 
rețele de joasă/medie tensiune sau al unei rețele de 
gaze de joasă/medie presiune la cel de DSO care se 
angajează în gestionarea și facilitarea activă a rețelei 
în fața unor cantități tot mai mari de resurse și cereri 
de energie distribuită. 

Integrarea sistemelor de energie electrică, gaze și 
transporturi va fi esențială pentru a atinge obiectivele 
de decarbonare profundă și de securitate energetică 
bazate pe energie electrică și gaze nepoluante. 
Decarbonarea comună a cererii de energie electrică, 
termică și de transport înseamnă că DSO trebuie să 
colaboreze cu o multitudine de actori locali, într-un 
mediu constrâns de disponibilitatea resurselor, unde 
existența activelor existente – și a soluțiilor care le 
utilizează mai bine – trebuie să fie maximizate.

Rolul DSO de energie electrică în tranziția energetică 
a fost recunoscut de legislația UE adoptată recent. 
Regulamentul reformat privind energia electrică 
a instituit entitatea DSO din UE, o nouă entitate 
paneuropeană însărcinată să reprezinte interesele 
DSO de energie electrică și să joace un rol similar 
cu ENTSO-E (European Network of Transmission 
System Operators for Electricity) în ceea ce privește 
transportul de energie electrică. O sarcină importantă 
a entității este aceea de a participa la dezvoltarea și 
punerea în aplicare codurilor de rețea, în cooperare 
cu ENTSO(European Network of Transmission 
System Operators). DSO se confruntă cu provocări 
considerabile în ceea ce privește decarbonarea 
rețelelor lor, ca urmare a necesității de a integra noi 
surse de producție din surse regenerabile și de a 
încorpora surse suplimentare de cerere, în special cele 
provenite din transporturi, cu rețele care nu au fost 
construite pentru a face față provocărilor și obiectivelor 
cu care se confruntă în prezent. Prin urmare, încurajarea 
colaborării între DSO de energie electrică și de gaze 
pentru a realizarea unei decarbonizări profunde este 
importantă.

Rolul activ preconizat pentru DSO este în curs de 
realizare. În acest raport vor fi dezvoltate cinci domenii 
care reies din raportul anterior al CERRE (Pollitt et al., 
2021) în care DSO ar putea juca un rol mai activ: 

a. Coordonarea punctelor publice de încărcare a EV 
(Electric Vehicles – Vehicule Electrice) și a stațiilor de 
alimentare cu gaze regenerabile;

b. Decarbonarea aprovizionării cu energie electrică și 
cu gaze și încălzire;

c. Optimizarea activelor locale de stocare a energiei și 
gestionarea cerințelor de flexibilitate;

d. Planificarea energetică orientativă;

e. Promovarea inovației de jos în sus în ceea ce privește 
integrarea sistemelor;

Acest studiu este compus din trei părți:

Partea 1 este o trecere în revistă a progreselor 
înregistrate în întreaga Europă prin implicarea DSO 
în punctele de încărcare și stațiile de realimentare 
a vehiculelor electrice publice și private; rolul DSO 
în decarbonarea energiei termice; promovarea 
activelor locale de stocare a energiei și a mijloacelor 
de flexibilitate; planificarea indicativă și în domeniul 
inovării. De asemenea, este discutată definiția unui 
DSO activ și modul în care ar putea fi măsurat gradul 
de activare. La baza acestei prime părți stă un sondaj 
efectuat în rândul DSO (cu sprijinul organizațiilor 
partenere) pentru a întreba în mod specific despre 
aceste aspecte și despre modul în care DSO le facilitează 
în cadrul jurisdicțiilor sale. În cadrul sondajului se iau în 
considerare, de asemenea, rolul DSO în coordonarea 
și schimbul de date și alte activități de cercetare și 
dezvoltare legate de integrarea sistemelor. Aceasta 
este completată de o analiză a literaturii academice 
relevante.

Partea a doua caută inspirație în afara Europei, 
examinând progresele înregistrate în Quebec, 
California, New York și Australia în fiecare dintre 
aceste domenii. Aceste jurisdicții adaugă, de 
asemenea, cantități mari de surse regenerabile de 
energie în sistemele lor energetice și se confruntă cu 
probleme similare celor din Europa în ceea ce privește 
gestionarea rețelelor.

Poveștile care ies în evidență din studiile de caz 
non-europene sunt: energia duală în Quebec, gazul 
natural regenerabil (RNG) și hidrogenul în California, 
soluțiile fără cabluri în New York și stocarea bateriilor 
în Australia. Toate aceste proiecte ilustrează nevoia de 
parteneriat între diverși actori, dar și relevanța crucială 
a autorităților de reglementare și a legiuitorilor în 
încurajarea inovării și a adaptării la realităților tranziției 
energetice.

Partea a treia prezintă o serie de studii de caz ale DSO, 
care analizează anumiți DSO din Europa și modul în 
care aceștia facilitează tranziția energetică în ceea ce 
privește transportul, căldura, stocarea, planificarea 
și inovarea. Scopul acestor studii de caz este de a 
reflecta asupra lecțiilor învățate din prima linie a 
angajamentului în aceste probleme. Aceste studii de 
caz au fost selectate în urma unor discuții cu membrii 
CERRE participanți și se concentrează asupra unor 
regiuni sau orașe specifice din mai multe jurisdicții 
europene.

Au fost analizate șapte studii de caz promițătoare din 
Europa. Fiecare dintre ele abordează un set important 
de probleme în decarbonarea comună a cererii actuale 
de energie pentru electricitate, gaze și transport. 
Acestea reprezintă o serie de tipuri diferite de proiecte 
și implică o gamă largă de parteneri de proiect. Toate 
acestea au fost finanțate de autoritățile publice sau 
de DSO, DSO-ul fiind, în cea mai mare parte, motorul 
inovării. Proiectele se află în diferite stadii, deși cele mai 
multe se află în faza comercială timpurie și în stadiul 
de activitate obișnuită. A fost analizat, de asemenea, 
contextul general al inovării în care se află DSO de 
energie electrică și de gaze.

Reflecții asupra întrebărilor inițiale:

În ceea ce privește punctele de încărcare și stațiile 
de realimentare cu gaz, se subliniază rolul cheie 
al subvențiilor eficiente, al sectorului privat și 
al acțiunii coordonate între DSO pentru a sprijini 
autoritățile locale.

Studiile de caz arată că DSO sunt capabili să preia 
conducerea multor proiecte de decarbonare, în 
special atunci când acestea sunt de mari dimensiuni 
sau sunt integrate cu alte etape de producție. În 
unele dintre studiile de caz, se găsesc dovezi bune de 
colaborare între DSO de energie electrică și de gaze 
din Europa.

Există dovezi ale unor progrese semnificative în 
ceea ce privește deblocarea flexibilității viabile 
din punct de vedere economic în rețelele DSO de 
energie electrică și exemple ale modului în care se 
poate furniza flexibilitate suplimentară rețelei de 
energie electrică din rețeaua de gaze.

Elaborarea de planuri indicative de rețea este în 
mod clar un domeniu promițător. Există exemple 
excelente de îmbunătățiri în ceea ce privește furnizarea 
de informații care contribuie la o planificare eficientă. 
Multe dintre studiile de caz ale DSO europeni au 
beneficiat de finanțare publică. Sprijinul public 
pentru aceste tipuri de proiecte de inovare a avut un 
efect de creștere a clasamentului serviciilor publice 
sprijinite în indicii internaționali de inovare. 

Operatorul activ al sistemului de distribuție

Fig 1 – Cuvinte cheie care reflectă modul în care autoritățile de reglementare ar putea sprijini rolul DSO  
în tranziția energetică

https://cerre.eu/publications/the-active-distribution-system-operator-dso/
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Impulsul din spatele hidrogenului continuă să fie 
puternic. Acesta a fost recunoscut ca fiind o opțiune 
cheie pentru realizarea angajamentelor privind emisiile 
nete zero de gaze cu efect de seră pe care guvernele 
le-au anunțat în ultimii ani. Industria investește în 
proiecte la scară largă pentru a produce hidrogen din 
electroliza apei sau din combustibili fosili cu ajutorul 
CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage). Criza 
energetică mondială declanșată de invazia Rusiei în 
Ucraina a accelerat acest impuls. Multe guverne, în 
special în Europa, privesc hidrogenul cu emisii reduse ca 
o modalitate de a reduce dependența de combustibilii 
fosili. Acesta oferă oportunități de a contribui simultan 
la atingerea obiectivelor de decarbonare și de a spori 
securitatea energetică.

Cu toate acestea, adoptarea hidrogenului cu emisii 
scăzute ca materie primă industrială curată și vector 
energetic se află într-un stadiu incipient și, la fel ca în 
cazul altor tehnologii energetice curate, este necesar să 
se urmărească în mod eficient progresele înregistrate 
pentru a evalua dacă evoluțiile sunt suficient de rapide 
și se află pe o traiectorie care să permită hidrogenului 
să joace rolul său în tranziția către o energie curată și 
să consolideze securitatea energetică.

În acest sens, prezentul raport, „Global Hydrogen 
Review”, oferă o actualizare anuală a progreselor 
înregistrate în transformarea sectorului hidrogenului. 
Acesta este un rezultat al Inițiativei ministeriale privind 
hidrogenul din domeniul energiei curate, menit să 
informeze părțile interesate din sectorul energetic cu 
privire la situația actuală și la perspectivele viitoare 
ale tehnologiilor pe bază de hidrogen. Această analiză 
urmărește să ajute factorii de decizie să își ajusteze 
strategiile pentru a atrage investiții și să faciliteze 
implementarea hidrogenului cu emisii reduse.

Acest raport este structurat șapte capitole. În primul 
rând, acesta evaluează în mod cuprinzător situația 
cererii și a producției de hidrogen la nivel mondial, 
oferă analize aprofundate ale progreselor recente 
și explorează tendințele pe termen scurt și mediu. 
Capitolele referitoare la infrastructură și comerț 
evaluează progresele înregistrate în aceste domenii, 
necesitatea de a le dezvolta mai rapid și oportunitățile 
pe termen scurt pentru desfășurarea infrastructurii de 
hidrogen și pentru demararea comerțului cu hidrogen. 
Un capitol privind tendințele politice descrie progresele 

înregistrate de guverne în adoptarea de politici legate 
de hidrogen. Un capitol privind investițiile și inovarea 
evaluează performanțele companiilor producătoare 
de hidrogen, provocările și oportunitățile disponibile 
pentru mobilizarea investițiilor și progresele 
înregistrate în dezvoltarea tehnologiilor-cheie în 
întregul lanț valoric al hidrogenului. Capitolul privind 
rolul hidrogenului într-un peisaj energetic în schimbare 
evaluează modul în care tehnologiile hidrogenului pot 
contribui la soluționarea crizelor energetice actuale 
și viitoare, modul în care guvernele încearcă să 
valorifice potențialul hidrogenului pentru a spori 
securitatea energetică și provocările legate de 
îndeplinirea ambițiilor guvernamentale în acest 
domeniu.

• Cererea de hidrogen

Cererea globală de hidrogen a crescut cu 5% în 2021, 
reflectând redresarea activității economice în aplicațiile 
tradiționale în urma reducerilor legate de pandemie. 
Cererea globală de hidrogen a ajuns la peste 94 de 
milioane de tone (Mt) în 2021, aceasta însemnând o 
creștere de 5% față de anul precedent, în comparație 
cu 91 Mt în 2019 (nivelul de dinaintea pandemiei). 
Cea mai mare parte a creșterii s-a datorat utilizării 
hidrogenului în aplicațiile tradiționale, în special în 
industria chimică, cu o creștere de aproape 3 Mt, și în 
rafinare, cu o creștere de aproximativ 2 Mt începând 
cu 2020. Cererea de hidrogen în aplicații noi, cum ar 
fi în industria grea, transporturi, producția de energie 
electrică și sectorul construcțiilor sau producția 
de combustibili derivați din hidrogen, a fost foarte 
scăzută în 2021, de aproximativ 40 de kilotone (kt) H2 
(aproximativ 0,04% din cererea mondială de hidrogen). 
Aceasta a fost utilizată în principal în transportul rutier, 
care a observat o creștere semnificativă (60 %, deși 
de la o bază foarte scăzută) și reflectă implementarea 
accelerată a FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle), în 
special în cazul camioanelor grele din China.

• Producția de hidrogen 

Cererea de hidrogen este satisfăcută aproape în 
întregime de producția de hidrogen din combustibili 
fosili. În 2021, producția totală la nivel mondial a fost de 
94 de Mt H2, cu emisii asociate de peste 900 Mt CO2 
. Gazele naturale fără CCUS reprezintă principala cale 
de producție și au reprezentat 62% din producția de 
hidrogen în 2021. Hidrogenul este, de asemenea, rezultat 

Analiza globală a hidrogenului 
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ca produs secundar al reformării naftei în rafinării (18 
%) și apoi utilizat pentru alte procese de rafinare (de 
exemplu, hidrocracare, desulfurare). Producția de 
hidrogen din cărbune a reprezentat 19% din producția 
totală în 2021, în principal în China. Cantități limitate de 
petrol (mai puțin de 1 %) au fost, de asemenea, utilizate 
pentru a produce hidrogen. Producția de hidrogen cu 
emisii reduse a fost mai mică de 1 Mt (0,7%) în 2021, 
aproape în totalitate din combustibili fosili cu CCUS, 
cu doar 35 kt H2 din energie electrică prin electroliza 
apei. Cantitatea de hidrogen produsă prin electroliza 
apei, deși foarte mică, a crescut cu aproape 20 % față 
de 2020. Acest lucru reflectă creșterea implementării 
electrolizoarelor de apă.

• Infrastructura pentru hidrogen

În prezent, hidrogenul este produs în cea mai mare 
parte în apropierea locului în care este utilizat. Pe 
măsură ce atât volumele de producție, cât și distanțele 
de transport se extind pentru a satisface cererea în 
creștere, va fi necesară dezvoltarea unei infrastructuri 
de hidrogen mult mai mari pentru a conecta zonele 
cu resurse bune pentru producția de hidrogen cu 
emisii reduse cu piețele. Dezvoltarea infrastructurii 
de transport al hidrogenului este pusă în dificultate 
de densitatea energetică scăzută a hidrogenului și de 
punctul său de fierbere scăzut, care este de -253 grade 
Celsius (°C), în comparație cu -162 °C pentru gazul 
natural. Hidrogenul este transportat prin conducte la 
fel ca și gazele naturale. În prezent, în Statele Unite 
sunt în funcțiune aproximativ 2.600 de kilometri de 
conducte de hidrogen, iar în Europa se estimează că 
există aproximativ 2.000 km.

• Comerțul cu hidrogen

Se estimează că, până în 2030, ar putea fi exportate 
anual 12 Mt de hidrogen cu emisii scăzute de gaze 
cu efect de seră, numai pe baza proiectelor orientate 
spre export aflate în curs de dezvoltare. Din această 
cantitate, exportul a 2,4 Mt H2 pe an este planificat 
să devină operațional până în 2026. Exporturile 
planificate aproape se dublează din 2029 până în 
2030, cu o creștere de 6 Mt H2/an, poate pentru că 
2030 este o dată rotundă pentru multe proiecte care 
se stabilește ca obiectiv de finalizare. Proiectele cu 
începere planificată după 2031 reprezintă încă 8 Mt 
H2/an de exporturi potențiale, în timp ce alte 6 Mt H2/
an nu indică o dată țintă de începere. Toate proiectele 
orientate spre comerț aflate în curs de desfășurare în 
prezent reprezintă 26 Mt H2/an de exporturi potențiale 
de hidrogen.

• Politici privind hidrogenul

Cinci domenii cheie de politică necesare pentru 
implementarea hidrogenului în tranziția energetică:

1. Stabilirea de obiective și/sau semnale politice pe 
termen lung pentru a crea o viziune asupra rolului 
hidrogenului în cadrul general al politicii energetice, 
pentru a oferi părților interesate certitudinea că va 
exista o piață viitoare pentru hidrogen.

2. Politici de sprijinire a creării unei cereri de hidrogen 
cu emisii scăzute, ca pârghie esențială pentru a stimula 
adoptarea acestuia ca vector de energie curată.

3. Politici de atenuare a riscurilor de investiție în 
proiectele din întregul lanț valoric al hidrogenului, de 
facilitare a accesului la finanțare și de accelerare a 
implementării.

4. Promovarea cercetării și dezvoltării, a inovării, a 
proiectelor demonstrative strategice și a schimbului 
de cunoștințe, care sunt esențiale pentru a reduce 
costurile și a crește competitivitatea tehnologiilor pe 
bază de hidrogen.

5. Stabilirea unor cadre de reglementare, standarde 
și sisteme de certificare adecvate pentru a asigura 
practicile, a atenua barierele, a facilita comerțul și a 
stimula încrederea investitorilor și a consumatorilor 
într-o piață a hidrogenului cu emisii reduse.

• Investiții și inovare

Reutilizarea conductelor de gaze naturale pentru 
transportul hidrogenului poate reduce costurile de 
investiție cu 50-80%, în comparație cu dezvoltarea 
de noi conducte. Există proiecte în curs de dezvoltare 
pentru reconversia a mii de kilometri de conducte de 
gaze naturale pentru a transporta 100% hidrogen. Cu 
toate acestea, experiența practică este limitată, iar 
reconfigurarea și adaptarea vor fi necesare.

• Hidrogenul într-un peisaj energetic în schimbare 

Guvernele continuă să considere hidrogenul un pilon 
al strategiilor lor în sectorul energetic. Unele țări 
trec la pasul următor prin punerea în aplicare a unor 
politici concrete, cu un accent deosebit pe sprijinirea 
proiectelor la scară comercială pentru producția de 
hidrogen cu emisii scăzute și a infrastructurii. 

https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2022
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În perioada 12-13 octombrie 2022, a avut loc în format 
fizic la Aberdeen, Scotia, Adunarea Executivă a 
Consiliului Mondial al Energiei și Summit-ul Trilema 
Energiei. Acest eveniment a fost organizat cu sprijinul  
Guvernului din Scoția, al Primăriei orașului Aberdeen 
și P&J Live. Această întâlnire a reunit, în format fizic, o 
comunitate diversă de membri din întreaga lume din 
cadrul Consiliului Mondial al Energiei, pentru prima 
dată după trei ani, sub tema „Soluții transformaționale 
în vremuri tulburi”.

„Prin reunirea Comunității Mondiale a Energiei din 
Aberdeen, prin sprijinul generos al guvernului scoțian, 
Adunarea Executivă și Summit-ul Trilemei Energiei vor 
aborda oportunitățile de a reseta agenda de conducere 
energetică, de a obține rezultate transformaționale și 
de a mobiliza soluțiile trilemei energetice centrate pe 
oameni, care progresează în tranziții energetice curate 
și juste în toate regiunile.”, a spus Angela Wilkinson, 
Secretar General și CEO al Consiliului Mondial al 
Energiei.

Adunarea de două zile a început cu Adunarea 
Executivă a Consiliului Mondial al Energiei, oferind 
un forum pentru a reseta conversația despre energie 

și să converge către acțiuni care promovează energia 
durabilă pentru cel mai mare beneficiu al tuturor 
oamenilor. Evenimentele au continuat cu Summit-
ul Trilema Energiei, unde s-a încercat identificarea 
oportunităților echilibrate pentru navigarea tranzițiilor 
energetice globale de succes        într-un ritm mai rapid 
și într-o lume mai fragmentată.

A fost o onoare faptul că guvernul scoțian a găzduit 
Adunarea Executivă din 2022 și Summit-ul Trilema 
Energiei în Aberdeen, un oraș energetic mondial, 
implicat activ în tranziția energetică și cu o lungă istorie 
de inovare. Discuțiile sunt considerate deosebit de 
oportune pe măsură ce Consiliul Mondial al Energiei 
începe să sărbătorească 100 de ani de la înființarea 
Consiliului, inspirând următorii 100 de ani de energie.

„În mediul energetic accelerat și turbulent de astăzi, 
Adunarea Executivă și Summitul Trilema Energiei 
au reunit Comunitatea Mondială a Energiei pentru a 
aborda oportunitățile de a reseta agenda de conducere 
energetică și de a mobiliza soluțiile trilemei energetice 
centrate pe oameni, pentru a progresa tranzițiile 
energetice curate și juste în toate regiunile.”, a subliniat 
domnul Michael Matheson, MSP Secretarul de Cabinet 
pentru Net Zero, Energie și Transport în Guvernul 
Scoțian.

Strategic Community Conversation

Întâlnirea a început în data de 12 octombrie cu 
discuțiile privind Strategiile comunității energetice, la 
care au participat numai membrii Consiliului Mondial. 
Discuțiile purtate au  facilitat schimburile interactive de 
proiecte și idei în cadrul celor trei titluri ale Campaniei 
Centenarului de tranziții: transformatoare, transparente 
și încredere (Transformation, Transparency and 
Trustworthiness).

Concluziile rezultate vor fi utilizate în studiile Consiliului 
și date publicității în perioada următoare, împreună cu 
marile firme de consultanță, care sunt partenere în 
proiectele Consiliului.

Adunarea Executivă 

În după amiaza zilei de 12 octombrie 2022, a avut 
loc sedința plenară a Adunării Generale Executive a 
Consiliul Mondial al Energiei, în care au fost aprobare 
documentele și rapoartele de activitate aferente 
perioadei anterioare și au fost propuse aprobării 
documentele și bugetul perioadei următoare.

A fost în fapt o predare de ștafetă între vechiul 
președinte al Consiliului Mondial al Energiei: Jean-
Marie Douger și noul președinte Mike Howard.

Dintre punctele care au stârnit interes, a fost partea de 
buget pentru anul 2023, care se bazează pe o creștere 
a cotizației țărilor membre cu 12%. La acest punct o 
serie de țări din Europa – printre care și România – au 
votat împotrivă, dar la votul general, Bugetul a fost 
adoptat în forma prezentată. 

Noul Board al Consiliului Mondial al Energiei este 
prezentat în imaginea alăturată, incluzând printre 
alții pe noul președinte Mike Howard, pe Angela 
Wilkinson, pe noul CFO – Dr. Norbert Schwieters și 
pe președintele onorific Jean-Marie Dauger.

Summit-ul Trilema Energiei

În cadrul acestui summit,  care a avut loc în ziua de 
13 octombrie 2022, au fost analizate și concluzionate 
câteva idei și soluții pentru viitorul tranziței în energie, 
după cum urmează: 

• Păstrarea balanței celor trei puncte – vârfuri 
ale triunghiului. În ultimii 10 ani nu a fost o balansare a 
acestora. Se poate vorbi de o noua rebalansare!

• Flexibilitatea în reglementare trebuie să 
caracterizeze acțiunile viitoare;

• Umanizarea energiei (Humanising Energy)

• Transformare, Transparență și Încredere 
(Transformation, Transparency and Trustworthiness) 

• În acțiunile viitoare trebuie implicați mai mult 
consumatorii și comunitațile!

O reprezentare stilizată a esenței discuțiilor purtate în 
legătură cu subiectul Trilema Energiei este prezentată 
mai jos, așa cum ne-a obișnuit deja Consiliului Mondial 
al Energiei în întâlnirile sale.

Adunarea Executivă a Consiliului Mondial 
al Energiei și Summit-ul Trilema Energiei 
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În vremuri tulburi, suntem pregătiți cu 
asistență practică pentru a vă ajuta să vă
pregătiți, să răspundeți și să ieșiți mai 
puternici.

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.

www.pwc.ro

The world's oldest independent and impartial 
membership-based energy organisation expands 
its Officers’ Council with global energy leaders from 
Asia, Africa, Europe and the Americas 

13 October 2022: The World Energy Council has 
elected Dr. Michael Howard as the new Chair of its 
Officers’ Council (Board of Directors), succeeding 
Jean-Marie Dauger whose term concluded after 
serving in the role since September 2019. The election 
was made at the Council’s Executive Assembly, held 
this week in conjunction with the Energy Trilemma 
Summit in Aberdeen, Scotland.

Dr. Howard, who served from 2021-2022 as Co-chair 
alongside Dauger, is CEO Emeritus of the Electric 
Power Research Institute (EPRI) in the United States, 
where he served as CEO and President from 2010-
2020.

On the appointment, Dr Howard said:

"Energy's role in peoples' lives today is more 
important than ever. With turbulence and turmoil in 
global energy markets, along with transitions and 
transformations underway in all geographies, the 
value of the independent voice and leadership of the 
World Energy Council has never been more essential 
and timely. I greatly look forward to working with my 
Board colleagues, our worldwide membership, and 
partners to help ensure that people and planet are 
at the heart of the energy transitions". 

Also elected by the World Energy Council’s membership 
at the Executive Assembly were a number of high-level 
Officers, including:

- Kim Yin Wong, Group President & CEO of 
Sembcorp Industries (Singapore), as the Council’s 
Vice Chair, Asia, from 2022-2025, succeeding 
Shigeru (Sam) Muraki who served two terms in the 
role

- Dr Omar Farouk Ibrahim, Secretary General 
of African Petroleum Producers’ Organisation 
(Nigeria), as Vice Chair, Africa, from 2022-2025, 

succeeding Dr Elham Ibrahim who served two terms 
in the role

- Patricia Vincent-Collawn, Chair and CEO of PNM 
Resources (USA), as Vice Chair, North America, 
from 2022-2025

- Naomi Hirose, former CEO, TEPCO, and Chair, 
Japanese Energy Association (Japan), as Vice 
Chair, Impact, from 2022 to 2025, a newly created 
Board position

- Claudio Seebach Executive President, 
Generadoras de Chile (Chile), as Vice Chair, Latin 
America and Caribbean (LAC), from 2022-2025, 
succeeding Claudia Cronenbold who has served 
two terms in the role

- Dr Leo Birnbaum, Chief Executive Officer of 
E.ON (Germany), for an additional year as Chair, 
Studies Committee, from 2022-2023. He has held 
the role since 2019

- Dr Klaus Dieter Barbknecht, Rektor, TU 
Bergakademie Freiberg (Germany), will serve for 
an additional year as Vice Chair, Strategic Leadership 
Communities from 2022-2023. He has held the role 
since 2021

The following Officer positions remain unchanged:

- Norbert Schwieters, Chair, Finance

- Omar Zaafrani, Chair, Communications and Strategy 
Committee

- José Antonio Vargas Lleras, Chair, Programme 
Committee

- Fahad Alturki, Vice Chair, Middle East and Gulf States

- Beatrice Buffon, Vice Chair, Europe

Dr Angela Wilkinson, Secretary General and CEO of 
the World Energy Council, said:

“I welcome the depth and diversity of experiences 
embodied by our new Board and value their support 
and commitment as generative and generous leaders 
of the world energy community and in our drive 
to transformational, transparent and trustworthy 
transitions.”

For media inquiries, please contact the Council’s 
media relations team at FTI Consulting: 
worldenergycouncil@fticonsulting.com or +44 
(0)7929847395

WORLD ENERGY COUNCIL ELECTS NEW 
BOARD CHAIR AND OFFICERS

Sursa: World Energy Council
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Consiliul Mondial al Energiei se apropie cu pași repezi 
de aniversarea centenarului existenței sale, care va 
avea loc în anul 2024. În decursul celor aproape 100 
de ani pe care i-a parcurs, Consiliul a demonstrat 
o uimitoare capabilitate de a ține pasul cu timpul 
și cu timpurile, a beneficiat de un management si 
leadership de calitate și a răspuns prompt și constant 
pulsului schimbărilor societale la nivel mondial, 
astfel încât lecțiile dobândite în decursul acestor ani 
sunt mai relevante ca niciodată. Extrem de puține 
organizații, fie private, publice ori caritabile au avut, în 
timp, rezistența, reziliența, vitalitatea, puternicul simț 
al scopului, promovarea diversității sub toate formele 
și determinarea de a lupta și de a supraviețui atât de 
mult, așa cum a reușit Consiliul Mondial al Energiei, 
care este astăzi o organizație independentă, imparțială, 
credibilă, puternică și ne-negociabilă.

Studiile și publicațiile realizate de către Consiliu, pe 
baza dialogurilor cu reprezentanții Comitetelor sale 
Membre, au identificat preocupările majore percepute 
de liderii lumii într-un moment crucial pentru sectorul 
energiei cu privire la riscuri, oportunități și priorități de 
acțiune, creșterea globală a incertitudinilor în aproape 
toate problemele evaluate de specialiști, extinderea 
geopoliticii energetice. Ca urmare, Conducerea 
Executivă a Consiliului (Officers’ Council) a analizat 
modul în care să poată răspunde cel mai bine nevoilor 
generate de noul context și a decis împrospătarea 
direcției sale strategice, bazată pe succesul comunitar 
al celor 100 de ani de existență. Ideea principală este 
consolidarea într-un grad mult mai mare a comunității 
mondiale, asigurarea sustenabilității financiare și 
livrarea unor inițiative de mare impact - cu accent pe 
tranziția și transformarea energetică globală-, precum 
și continuarea dezvoltării Consiliului, ca o comunitate 
energetică unită și puternică la nivel mondial

Astfel, a apărut conceptul de „Humanising Energy/
Umanizarea Energiei”, care a devenit obiectivul 
principal și viziunea Consiliului pentru orizontul de timp 
2025, viziune tot mai relevantă în cadrul provocatoarei 
agende de astăzi: furnizarea de mai multă energie 
cu asigurarea neutralității climatice într-o nouă eră 
a accesibilității și a justiției sociale, recunoașterea 
scopului social vital al dezvoltării energetice moderne 
în transformarea vieților miliardelor de oameni și 
asigurarea sănătății planetei.

Prioritatea majoră a Consiliului este continuarea 
adaptării la schimbare, consolidarea colaborării între 
Comitetele sale Membre și părțile interesate din toate 
țările pentru transformarea incertitudinilor critice în 
priorități de acțiune, prin ascultarea tuturor vocilor 
de la toate nivelurile societale și clarificarea tuturor 
opțiunilor. Ideea principală promovată de Consiliu este 
"Think globally, act locally/Gândiți global, acționați 
local!” 

Pentru pregătirea primei decade a următorului său 
centenar, Conducerea Executivă a Consiliul Mondial 
al Energiei a organizat o serie de dialoguri – în 
intervalul mai- septembrie 2022- privind Campania 
Centenarului, care în cadrul a patru workshopuri 
proactive, desfășurate online, a prezentat scopul, 
obiectivele și conținutul acesteia. La workshopuri au 
participat majoritatea reprezentanților celor peste 90 
de Comitete Membre, printre care și România. 

În cadrul workshopurilor, conducerea Executivă 
Consiliului Mondial al Energiei (The Officers Council 
Board), care reprezintă toate teritoriile și principalele 
interese funcționale ale Consiliului (Programe, 
Studii, Comunicații, Finanțe), a prezentat Campania 
Centenarului. Prin această campanie, care se va 
desfășura pe parcursul următorilor 5-10 ani, Consiliul 
urmărește consolidarea comunității sale, profund 
conectată la nivel local, precum și a următoarelor 
deziderate:

- Comunitatea preeminentă a rețelei energetice 

- Capacitatea de a lucra pentru binele comun

- Bază puternică și diversificată de membri

În contextul multiplelor crize cu care se confruntă în prezent omenirea, acum, poate mai mult decât niciodată, 
sunt imperativ necesare toate formele de dialog și toate pârghiile care pot armoniza conexiunile dintre 
societățile energetice pentru asigurarea unei tranziții energetice globale, ceea ce reprezintă o provocare 
intersectorială cu multiple obiective și cu implicarea tuturor țărilor, comunităților, organizațiilor și părților 
interesate din domeniu. Este concluzia la care a ajuns Consiliul Mondial al Energiei, pe baza unei analize a 
realizărilor sale în cei 100 de ani de existență, care pregătește și premisele următorului său centenar.

Consiliul Mondial al Energiei  a demarat  
Campania Centenarului  
Prof. Elena Ratcu, consilier CNR-CME
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- Comunitate cu adevărat unică de experiență.

Ca și comunitate, Consiliul dorește să schimbe 
puțin perspectiva privind tranziția și transformarea 
energetică globală și să mobilizeze împuternicirea 
părții de mijloc a societății în patru domenii cheie:

- Educație energetică: Împuternicirea oamenilor 
pentru a crea în comun schimbarea de care au nevoie 
în sistemul energetic. Vizează 1 miliard de oameni 
educați/alfabetizați în domeniul energiei până în anul 
2030.

- Sprinturi la nivel de comunitate și oraș: Implicarea 
în proiecte de impact la diferite niveluri ale societății 
energetice, concepute pentru a proiecta în comun 
calea de urmat în  sectoarele în care să putem construi 
în continuare, împreună.

- Tranziția forței de muncă: Sprijin pentru crearea de 
competențe diversificate care să răspundă nevoilor 
emergente ale noii societăți energetice, pentru a 
participa la marea tranziție și pentru a lua în considerare 
toate regiunile sau comunitățile blocate.

- Platformă de date: Digitalizarea întregului proces 
printr-o platformă de date deschisă,

pentru a permite măsurarea impactului pozitiv și 
ajutarea stimulării schimbării comportamentale. 

Umanizarea energiei este imperativă pentru realizarea 
acestor ambiții mai înalte decât până acum, construirea 
încrederii și gestionarea tranzițiilor energetice globale 
la viteză și la scară. Consiliul consideră că este perfect 
poziționat pentru a completa „golurile esențiale” 
pe care alte organizații nu le pot îndeplini. Pentru 
a identifica contribuții cu privire la implementarea 
acestei strategii, Angela Wilkinson- Secretar General 
și CEO al Consiliului Mondial al Energiei, cu sprijinul 
deplin al Biroului Secretariatului Global și al Consiliului, 
se angajează într-un proces de implicare în rețea și la 
nivelul întregii comunități.

În timpul workshopurilor interactive au fost purtate 
discuții între participanți pentru împărtășirea ideilor 
desprinse din „Conversația Centenarului” la nivelul 
întregii comunități a Consiliului, iar următorii pași 
vor consta în prezentarea opțiunilor fiecărui Comitet 
Membru de a se participa constant în Conversația 
Centenarului. Succesul acestui proiect depinde 
de implicarea activă a fiecărui Comitet Membru, 
de reunirea acestora și de livrarea unui program 
de activitate pentru Umanizarea Energiei și pentru 
consolidarea rețelei comunitare.

Procesul de implicare este conceput pentru ajutarea 
întregii comunități a Consiliului Mondial al Energiei și 
a partenerilor cheie să înțeleagă, accepte și modeleze 
acest proces de schimbare organizațională, inclusiv 
a modului în care aceștia pot influența deciziile. Este, 
de asemenea, important ca fiecare Comitet Membru 
să înțeleagă ambițiile, capacitatea și capabilitățile sale 
unice de a furniza și de a contribui la schimbare și 
impact, precum și noile oportunități de remodelare în 
jurul noilor cerințe pentru a contribui pozitiv la impactul 

colectiv. Comunicarea și dialogul permanent sunt 
condiții esențiale pentru reușita noilor proiecte avute în 
vedere, iar Consiliul își exprimă întreaga disponibilitate 
în acest sens.

Concluziile generale ale celor patru workshopuri au 
evidențiat trei vectori principali care trebuie reținuți 
pentru realizarea cu succes a Campaniei Centenarului:

1. Conversația despre Centenar. Procesul de 
angajament și conversațiile strategice privind viitorul 
și impactul rețelei de comunități diverse sunt esențiale 
și implică toate Comitetele Membre. Este un proces 
multianual care implică mai multe runde de discuții 
pentru alinierea și activarea întregii rețele a comunității 
în vederea obținerii celui mai mare grad de impact

2. Campania Centenarului. Campania externă 
de atragere de fonduri va însemna noi și importante 
venituri, pentru susținerea și consolidarea impactului

3. Aniversarea Centenarului. Comunitatea 
Consiliului Mondial al Energiei a fost creată cu ocazia 
primei Conferințe Mondiale a Energiei care a avut loc 
la Londra în anul 1924. Consiliul Mondial al Energiei 
intenționează să planifice un întreg „sezon” de 
Aniversare Centenară, nu doar un singur eveniment. 
Acest „sezon” se va desfășura între anii 2023 – 2025 
și fiecare Comitet Membru va avea posibilitatea să 
găzduiască această aniversare împreună cu membrii 
săi și cu părțile interesate

Campania Centenarului înseamnă :

- 100 de ani aniversare și o excelentă oportunitate 
pentru a analiza integritatea și impactul Consiliului în 
timp

- Armonizarea și activarea întregii rețele de membri 

- Învățarea unii despre alții, în sprijinul consolidării 
întregii rețele 

- Acest proces de dialog ne va ajuta să învățăm și 
să conducem împreună, ca o comunitate energetică 
mondială de mare impact și influență.  

Concluziile finale privind desfășurarea Campaniei 
Centenarului va fi una dintre temele de discuții  
incluse in agenda Adunării Executive a Consiliului 
Mondial al Energiei care va avea loc între  12-13 
octombrie la  Aberdeen, în conjuncție cu  Energy 
Trilemma Summit.

Domnul prof. dr. ing. Dan Ioan Gheorghiu are o 
experiență de peste 50 de ani în sectorul energetic din 
România. Absolvent al Facultății de Energetică, secția 
Electroenergetică din cadrul Institutului Politehnic 
București în anul 1969, domnul Gheorghiu și-a 
început activitatea profesională la Institutul de Studii 
și Proiectări Energetice (ISPE), unde, între anii 1969-
1981, a fost inginer proiectant pentru partea electrică 
a centralelor și a stațiilor electrice și coordonator de 
proiecte pentru centralele electrice de termoficare. În 
cadrul ISPE a parcurs toate treptele ierarhice, astfel 
încât la vârsta de 30 de ani a fost numit director tehnic, 
iar la 42 de ani a devenit directorul general al ISPE. 
De asemenea, domnul Dan Ioan Gheorghiu este o 
voce importantă în sector, are opinii pertinente privind 
industria energiei din țara noastră și a  fost implicat 
activ în procesul de realizare a Strategiei Energetice 
Naționale 2001-2004. 

Domnul Dan Ioan Gheorghiu este membru fondator al 
Asociației CNR-CME din anul 1992, iar în anul 2005 a 
fost ales vicepreședintele acesteia. „Pentru mine, CNR-
CME a reprezentat întotdeauna pilonul organizațiilor 
nonguvernamentale din domeniul energiei, care a 
atras constant în interiorul organizației personalități 
marcante din domeniu și importante companii de 
profil. Prin activitatea sa, și mai ales prin evenimentele 
la care este organizator sau coorganizator, Asociația 
noastră reprezintă cea mai puternică voce din 
domeniul energiei care se implică activ în propuneri 
de modificare a legislației specifice și în punerea la 
dispoziția decidenților a materialelor suport pentru 
luarea unor decizii. CNR-CME este recunoscută la 
nivelul Consiliului Mondial al Energiei drept una dintre 
cele mai active organizații ale sale, și drept urmare, 
a fost invitată să propună reprezentanți in diferite 
Comitete de Studii și Grupuri de Lucru care activează 
în cadrul Consiliului. Doresc în continuare să particip și 
să mă implic în toate proiectele Asociației”, a declarat 
domnul Gheorghiu, la preluarea funcției de președinte 
al CNR-CME

Transmitem urări de succes domnului Dan Ioan 
Gheorghiu în noua sa calitate de președinte al CNR-
CME.

De asemenea, transmitem mulțumiri domnului Iulian 
Iancu pentru activitatea sa de președinte al CNR-
CME, pentru susținerea Asociației la nivel național, 
internațional și chiar mondial și, mai ales, pentru 
valoarea adăugată pe care a adus-o permanent 
acesteia prin implicarea sa activă în toate proiectele 
derulate pe perioada mandatului său.

Conducerea executivă a CNR-CMR își va derula, în 
continuare, activitatea în forma sa actuală.

***

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

Ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a membrilor Asociației Comitetului Național Român 
al Consiliului Mondial al  Energie (CNR – CME) din 15 septembrie 2022, domnul Dan Ioan Gheorghiu a 
preluat calitatea de  președinte al Asociației.

Domnul Dan Ioan Gheorghiu îl înlocuiește, astfel, pe domnul Iulian Iancu, care, în conformitate cu 
Hotărârea Parlamentului României din 22 iunie 2022, a fost numit în funcția de Membru al Comitetului de 
Reglementare al Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Asociația Comitetul Național Român al 
Consiliului Mondial al Energiei, CNR – CME,  
are un nou Președinte

Sursa: CNR - CME
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Utilizarea tehnologiilor de propulsie electronică 
(e-mobility), cooperarea cu universitățile pentru 
formarea noilor generații, iluminatul școlilor prin 
sistem LED și producerea de biocombustibili 
nepoluanți din reziduurile agricole sunt cele patru 
inițiative câștigătoare ale Premiilor economiei româno-
germane, AHK Awards. Premiile au fost acordate, joi, 
la Palatul Parlamentului, în cadrul Galei aniversare 20 
de ani de la înființarea Camerei de Comerț și Industrie 
Româno-Germane (AHK România).

Proiectele au fost inițiate și dezvoltate de companiile: 
DAR Dräxlmaier Automotive, cu „E-Mobility 
Transformation” (Transfomare în electro-mobilitate), 
premiat la categoria Business Excellence (Excelență 
în afaceri); Bosch Group Romania, cu „University 
Cooperation Program” (Program de cooperare 
universitară), câștigător la categoria Our employees - 
our success (Angajații noștri- succesul nostru); E.ON 
România, cu „Energy in Schools” (Energie în școli), în 
categoria Responsability for the future și Clariant 
Products Ro, cu „Producing advanced biofuels from 
agricultural residues” (Producerea de biocombustibili 
avansați din reziduuri agricole), la categoria Innovation 
and new technologies.

La competiție s-au înscris 68 de aplicații, iar juriul a 
avut dificila misiune de a selecta câștigătorii dintr-un 
număr mare de proiecte de foarte bună calitate. Este 
primul an în care AHK România acordă premii  prin care 
sunt recunoscute și promovate eforturile și rezultatele 
obținute de companii sau proiectele acestora. 

Cei 20 de ani de activitate de succes au fost sărbătoriți 
de membrii AHK România împreună cu invitați la nivel 
înalt de pe scena economică și politică din România și 
Germania. 

Într-un mesaj transmis AHK România cu această 
ocazie, Ministrul Federal al Economiei și Protecției 
Climatice, Robert Habeck, a remarcat faptul că în 
ultimii 20 de ani relațiile economice bilaterale, dar 
și investițiile germane în România s-au dezvoltat 
foarte mult, economiile celor două țări fiind extrem 
de strâns legate. „Peste 7.500 de companii cu capital 
german sunt active în România. Acestea contribuie la 

dezvoltarea economică a țării și sunt foarte apreciate 
ca angajatori. Iar pentru companiile germane, România 
este un amplasament investițional bun pentru inovație 
și tehnologii ale viitorului. Acest lucru îl arată proiectele 
recompensate astăzi, la prima ediția a premiilor 
economiei româno-germane”, a spus Habeck. El a 
menționat și importanța colaborării bilaterale pentru 
dezvoltarea și implementarea strategiei energetice a 
UE. „În acest sens susținerea cooperării paneuropene 
în tehnologii inovatoare este un element central pentru 
suveranitatea tehnologică pe continentul nostru. Și 
acest lucru devine, în vremuri ca acestea, pe zi ce trece 
tot mai important”, a adăugat oficialul german.

Robert Habeck s-a referit, de asemenea, la impactul 
obținerii de către Republica Moldova a statutului de țară 
candidată la Uniunea Europeană, și anume deschiderea 
de noi și interesante perspective economice. Acest 
lucru a fost facilitat și de AHK România, prin înființarea 
Centrului de competențe pentru Republica Moldova, 
cu rol în dezvoltarea relațiilor trilaterale între companii 
din Republica Moldova, România și Germania.

La rândul său, Președintele României, Klaus Iohannis, 
a subliniat în mesajul său că modelele de succes 
ale companiilor germane sunt un bun exemplu care 
trebuie urmat și promovat. „Creșterea investițiilor 
străine directe cu peste 20% pe primul semestru al 
anului curent este un semn încurajator. Avem nevoie 
de politici publice axate pe performanță, care să fie 
sprijinite de comunitatea de afaceri, pentru a susține 
dezvoltarea României pe linia avantajelor competitive 
de care dispunem” a explicat șeful statului în mesajul 
său prezentat de consilierul prezidențial Cosmin 
Marinescu. Având în vedere situația internațională, 
marcată de valori record ale inflației, prețuri mari 
la energie, sincope de aprovizionare și volatilitatea 
piețelor, Președintele României s-a referit și la lucrurile 
punctuale care se pot face în acest context, cum ar fi 
utilizarea sustenabilă a resurselor precum și adaptarea 
strategiilor de investiții. În încheiere Președintele 
Iohannis a afirmat: „Camera de Comerț Româno-
Germană a fost un partener activ, iar propunerile 
dumneavoastră [ale mediului de afaceri româno-
german] au contribuit la bunul mers al economiei și 

La aniversarea de 20 de ani AHK România 
premiază performanța

Sursa: AHK Romania

la dezvoltarea unui mediu de afaceri robust și eficient. 
Am convingerea că această cooperare va continua și 
vă doresc să rămâneți și pe viitor același partener de 
încredere, dinamic și implicat”.

Prezent la eveniment, Prim-Ministrul României, 
Nicolae Ciucă, a apreciat faptul că aniversarea AHK 
de anul acesta stă sub semnul sustenabilității, o temă 
extrem de actuală în contextul economic și geopolitic. 
„Dezvoltarea sustenabilă înseamnă investiții nu doar în 
economie, înseamnă investiții în educație, în cercetare, 
în proiecte verzi, domenii pentru care există interes 
și implicare efectivă la nivelul guvernului”, a spus el, 
adăugând că cea mai mare parte a investițiilor prin 
PNRR merge către astfel de proiecte. Primul Ministru a 
subliniat și faptul că Germania este unul dintre cei mai 
mari investitori pe piața românească având  o pondere 
de peste 19% din totalul exporturilor țării.

„Pentru Guvernul României, AHK România reprezintă 
un partener de nădejde [...], nu este doar un ambasador 
al companiilor germane care activează în România, 
este și un real ambasador al României, care ajută 
investitorii germani să vină și să dezvolte afaceri solide 
în țara noastră și pentru asta vă mulțumesc”, a declarat 
Nicolae Ciucă. Premierul și-a arătat încrederea că 
numărul companiilor germane va crește, iar cooperarea 
bilaterală se va extinde, România având potențial de 
a deveni hub regional pentru producția, transportul și 
stocarea hidrogenului sau putând fi parte în viitoarele 
proiecte europene din domeniul microprocesoarelor. 
Un sprijin pentru mediul de afaceri, inclusiv pentru 
investitorii germani, este aderarea României la Spațiul 
Schengen: „Mesajul recent de susținere a Cancelarului 
Olaf Scholz confirmă că suntem pregătiți să ne asumăm 
acest nou pas important de integrare în proiectul 
european, care le oferă cetățenilor noștri beneficiile 
unei piețe unice dezvoltate, în care libera circulație a 
persoanelor, bunurilor și serviciilor reprezintă un motor 
a dezvoltării,” a afirmat Ciucă. 

Ambasadorul Republicii Federale Germania în 
România, dr. Peer Gebauer, a remarcat rolul important 
jucat de AHK România în povestea de succes a relațiilor 
economice dintre cele două state: „Felicitări pentru cei 
20 de ani de activitate extraordinară aici în România, 
atât în beneficiul germanilor, cât și al economiei 
românești”, a spus ambasadorul în deschiderea 
discursului său. Pe lângă investițiile germane deja 
existente în România, care au creat peste un sfert de 
milion de locuri de muncă, alte mari investiții urmează 
să fie realizate de către companiile germane. Acest 
obiectiv este susținut și de implicarea companiilor în 
activități de formarea profesională. „Se poate spune pe 
bună dreptate că economia germană este în România 
un partener model”, a spus dr. Peer Gebauer. Pe de altă 
parte, și sprijinul acordat Ucrainei de către România în 

contextul războiului de la granițele sale a dovedit faptul 
că România este un partener de încredere.

„Iar această seriozitate nu este apreciată doar în mod 
abstract în Berlin sau în alte capitale europene. Recenta 
declarație de susținere a aderării României la spațiul 
Schengen venită din partea cancelarului Scholz este 
o dovadă clară în acest sens și totodată este expresia 
convingerii că în vreme de criză nu ar trebui să ne 
lăsăm divizați, ci dimpotrivă, să strângem rândurile”, a 
afirmat ambasadorul Germaniei la București.

Jubileul de 20 de ani al AHK România a fost pentru 
Volker Treier, șeful Departamentului de Comerț 
Exterior al Uniunii Camerelor de Comerţ şi Industrie 
din Germania (DIHK), un bun prilej de a rememora 
atmosfera anilor 2000 din Europa, când domina 
sentimentul general că este mai bine împreună decât 
separat: „Pentru extinderea Uniunii Europene economia 
a fost întotdeauna un motor esențial și un element de 
legătură. Înființarea reprezentanțelor, delegațiilor și 
camerelor de comerț germane din străinătate (AHK-
uri) în regiunea Europei Centrale și de Sud este strâns 
legată de campania neobosită de eliminare a barierelor 
comerciale și de intensificarea integrării economice”. 
El a făcut totodată o retrospectivă a reușitelor AHK 
România: de la schimburi comerciale în valoare de 4,5 
mld. EUR în 2002, anul înființării, la 17,9 mld. EUR, după 
primii 10 ani de activitate, ceea ce înseamnă o creștere 
de patru ori. Iar în anul 2021 volumul schimburilor 
comerciale crescuse de aproape opt ori comparativ cu 
2002. 

Între reușitele celor 20 de ani de activitate a AHK 
România se numără și faptul că Germania este acum 
principalul partener economic al României, cu schimburi 
comerciale în valoare de 35 mld. EUR și investiții de 
11 mld. EUR, după cum a menționat președintele AHK 
România, Andreas Lier. El a enumerat principalele 
domenii pe care se concentrează activitatea AHK: 
formare profesională; sustenabilitate, adică eficiență 
energetică, energii regenerabile, managementul 
deșeurilor, dezvoltarea orașelor; Curtea de Arbitraj, ca 
alternativă la procedura judiciară obișnuită; inovația. 
În contextul economic global complicat, Andreas 
Lier privește cu optimism către viitor, luând ca atuuri 
oamenii, companiile performante, dar și vectorul 
energie (atât verde, cât și fosilă): „Haideți să jucăm 
împreună cărțile, pentru o Românie puternică într-o 
Europă puternică și progresistă”, a îndemnat el.

„Suntem o comunitate mare și puternică, cu valori și 
principii comune în viața și în profesia noastră, dovadă 
faptul că astăzi sărbătorim 20 de ani de prezență în 
România”, a spus și directorul general AHK România, 
Sebastian Metz, în deschiderea festivității. El a adăugat 
că în cei 20 de ani AHK România a construit „cu și pentru 
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comunitatea de business” un spațiu în care relațiile 
economice bilaterale s-au dezvoltat extraordinar 
de dinamic.  Elementul central în jurul căruia s-au 
concentrat și se concentrează în continuare activitățile 
AHK este sustenabilitatea. „Doar așa relațiile de afaceri 
pot crește sănătos și pe termen lung. De aceea am ales 
sustenabilitatea ca temă pentru anul aniversar 2022 și 
organizăm numeroase evenimente pe acest subiect în 
cursul acestui an”, a menționat Metz.

Despre AHK România

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

FEL - aripa tânără a CNR-CME 

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

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

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

FEL la #FOREN2022
Cel mai important eveniment și expoziție regională găzduită de 
Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei               

Echipa FEL RO                                                                                                               

Contribuțiile membrilor FEL la organizarea FOREN 
2022

În ceea ce privește contribuția membrilor FEL la 
FOREN 2022, aceasta s-a desfășurat pe multiple 
niveluri, de la asigurarea părții logistice și bunei 
desfășurări a evenimentului, până la implementarea 
unei metode de digitalizare a lui și participarea, ca 
specialiști, în cadrul panelurilor de discuții. Tinerii și-au 
asumat un rol de partener al CNR-CME, cu apreciere 
în special pentru faptul că fac parte din programul de 
tineret al Comitetului. Cu responsabilitate și implicare 
pe tot parcursul evenimentului, au contribuit atât la 
promovarea evenimentului, cât și la creșterea nivelului 
de discuție și importanță a FOREN pentru sectorul 
energetic la nivel regional.

Un prim și major suport oferit evenimentului l-a 
reprezentat partea de digitalizare, prin crearea și 
implementarea codurilor QR, accesibile pentru 
participanți prin scanarea rapidă a lor cu telefoanele 
mobile. Acestea au avut atât un rol informativ și de 
ghidare pe parcursul celor 4 zile de eveniment, de 
suport în timp real pentru participanți și speakeri, 
cât și de captare a impresiilor și feedback-urilor 
post eveniment. Prin intermediul acestei tehnologii, 
implementate pentru prima oară în cadrul FOREN, 
participanții au avut la dispoziție în timp real agenda 
FOREN (dinamică și actualizată în fiecare zi, în 
funcție de paneluri, săli și importanța acestora), liste 
cu vorbitorii prezenți în cadrul fiecărui panel, o hartă 
detaliată cu informații a complexului unde timp de 
patru zile a avut loc evenimentul, precum și de suport 
în timp real (prin conectivitatea directă a participanților 
cu organizatori, din aplicație direct prin WhatsApp) și 
acces la formulare de feedback, personalizate atât 
pentru paneluri, cât și pentru întregul eveniment. 
Colaborarea și implementarea tehnologiei QR a 
început încă din luna aprilie, iar timp de trei luni, cele 
două părți au lucrat și pus împreună bazele aplicației 
finale utilizate în cadrul FOREN, care a fost apreciată 
de toți participanții.

Din punct de vedere logistic, tinerii din FEL au fost 
alături de CNR-CME pe toată perioada evenimentului, 
cuprinzând atât pregătirea sa înainte de debut, pe 12 
iunie, cât și după încheierea sa, pe 15 iunie. Responsabil 
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de organizarea tuturor acțiunilor din partea FEL a fost 
Mihai Armășel, în prezent Director pentru Evenimente 
și Parteneri, care împreună cu organizatorii a coordonat 
toate persoanele implicate în eveniment. 

Printre acțiunile întreprinse de tineri s-au numărat 
pregătirea și aranjarea sălilor în care au avut loc 
panelurile, pregătirea și asigurarea desfășurării 
impecabile a programului în general, sprijin in 
prezentarea articolelor științifice, oferirea de ajutor în 
ghidarea participanților pe parcursul participării lor la 
FOREN,  dar și informarea cu privire la agenda digitală 
și utilizarea codurilor QR. În acest sens, FEL a constituit 
un grup de membri responsabili pentru fiecare sală în 
care au avut loc discuții și dezbateri și s-au asigurat 
că evenimentul atinge cele mai înalte standarde de 
calitate din punct de vedere al organizării și suportului 
oferit participanților.

Expo FEL România

De la cea mai mare conferință regională din Europa 
de Est si Centrală din domeniul energiei nu putea 
să lipsească standul echipei Future Energy Leaders 
România. Acesta a fost spațiul de promovare unde a 
fost prezentă echipa FEL pe toată durata evenimentului 
FOREN. 

Invitații care au trecut pe la stand au făcut cunoștință 
cu membrii FEL, unde le-au fost prezentate viziunea 
și obiectivele organizației, anume cea de tineri 
pasionați și implicați în domeniul energiei din România 
dar și la nivel mondial. Discuțiile s-au purtat în jurul 
proiectelor desfășurate de către colegii FEL într-un 
mediu prietenos unde invitații au putut servi cafea si 
limonada.

Unul dintre proiecte este ENPRO, ce implica si o 
latura educativă și care vizează îmbunătățirea relației 
dintre ofertă și cerere pe piața de muncă a tinerilor 
prin două axe, prima prin pregătirea studenților în 
utilizarea programelor din industrie, iar a doua prin 
implementarea doctoratelor de tip industrial și nu doar 
academic cum prevede legislația în momentul de față 
în România. Un alt proiect despre care s-a discutat a 
fost ENERGY 101, ce reprezintă o campanie de educare, 
conștientizare și informare asupra importanței energiei, 
pe scurt. 

Flyere dar si pahare personalizate cu codul QR pentru 
chestionarul FEL si către proiectele menționate mai sus 
au fost puse la dispoziție, dar și brelocuri cu simbolul 
diferitelor surse de energie făcute la imprimanta 3D 
au fost dăruite către curioșii proiectelor FEL. Astfel, 
energia nucleară, eoliană, gazul natural, hidrogenul, 
hidro, solar, dar și sistemul de transport al energiei 
au fost reprezentate. Pe lângă brelocuri, cei ce au 
completat chestionarul și au accesat proiectele FEL 
au primit cadou dulciuri și moriști de vânt pe post de 
eoliene personalizate cu FEL.

Specialiștii FEL România prezenți în panelurile de 
la FOREN2022

În cadrul FOREN, membrii FEL și-au adus contribuția 
nu doar din punct de vedere organizatoric, ci și ca 
specialiști. Georgian Albu, Președinte și Director 
General FEL, Bogdan Leu, Director de Programe FEL, 
Rareș Hurghiș, Director de Afaceri Publice FEL, Silviu 
Tiron, Director comunitate FEL, precum și membrii 
Alisa Fleancu și Ștefan-Dominic Voronca, au fost 
printre reprezentanții tinerilor care au luat parte cu 
mult entuziasm și dedicare la discuțiile din panel-uri și 
au prezentat lucrări tehnice de cercetare pe subiecte 
ce țin de sectorul energetic, provocările prin care trece 
în prezent și viitorul acestuia.

RTF 3 - Învățământul superior în tranziția energetică

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”, unde colegul nostru Ștefan-Dominic 
Voronca a prezentat proiectul ENPRO.

Proiectul ENPRO vizează îmbunătățirea relației dintre 
oferta pe piața de muncă a tinerilor absolvenți și 
cererea, reprezentată de companiile care-i angajează.

Concret, proiectul țintește către primirea feedbackului 
din partea companiilor, în legătură cu programele 
utilizate în industrie și temele acestora de studiu/lucru, 
pentru a pregăti viitorii absolvenți în acest sens, de 
către experți în respectivele programe.

Practic, se urmărește implementarea lucrărilor de 
cercetare de tip industrial, în care mediul corporate 
ridică întrebări contemporane din domeniu, iar experții 
ghidează viitorii absolvenți în a îndeplini aceste cerințe.

WF–4 Energy Efficiency and Customer Behaviour

Silviu Tiron, reprezentatul FEL in cadrul WF–4 Energy 
Efficiency and Customer Behaviour a discutat despre 
tehnologiile de actualitate din domeniul eficienței 
energetice și măsurile ce trebuie luate pentru a încuraja 
investițiile, punctând rolul cel mai important pe care 
îl are consumatorul în tranziția energetică și cum 
tehnologia crește libertatea și flexibilitatea în privința 
consumului de energie.

Foto: Silviu Tiron (centru) în cadrul WF–4 Energy Efficiency and 
Customer Behaviour

Proiecte-pilot, bazate pe programe de calcul, au fost 
realizate în decursul anului 2022, prin lucrări de licență 
pregătite de studenți în anul 4 de la Facultatea de 
Energetică, temele acestora fiind bazate pe teme de 
actualitate din domeniul energetic românesc. 

RED - Security of Supply, Energy Markets, 
Affordability in Energy Transition

Tranziția energetică și acordul climatic din Europa 
se dezvoltă într-un ritm rapid. Pe lângă multiplele 
oportunități pe care le oferă, acest climat industrial în 
schimbare pune provocări și incertitudini semnificative 
pentru companii în ceea ce privește investițiile viitoare. 
Colegul nostru și totodată președintele FEL RO, 
Georgian Albu, a participat în cadrul acestui panel 
dezbătând împreună cu ceilalți invitați din panel 
subiecte precum: securitatea aprovizionării cu energie 
electrică, piețele de energie, eficiența energetică 
,Humanizing Energy și decarbonarea

Foto: Georgian Albu

RTF 4 – Inovare Tehnologica 

Rareș Hurghiș, prezent în cadrul acestui panel unde 
s-au dezbătut topicuri precum 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.

Foto: Ștefan Dominic Voronca Foto: Rareș Hurghiș



38 39

DIN ACTIVITATEA CNR-CME DIN ACTIVITATEA CNR-CME 

ANUL XX, NR. 224 Septembrie - Octombrie 2022 ANUL XX, NR. 224 Septembrie - Octombrie 2022

WF-1: WEC Energy Transition Tools. For a better 
implementation in SEE

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

Bogdan Leu a participat în acest panel unde a fost 
dezbătut ultimul instrument lansat al WEC, ce privește 
conceptul „Humanising Energy” și cum este acesta 
utilizat pe scară largă pentru a aduce energia pe 
înțelesul tuturor și cum cetățenii pot fi implicați tot mai 
mult în luare de decizii ce privesc energia pe care o 
utilizează.

Ulterior prezentării conceptului „Humanising Energy”, 
invitații din cadrul panelului au fost rugați să intervină 
cu aprecieri privind modul în care entitatea pe care 
o reprezintă contribuie la acest concept și cum se 
traduce el în România.

Foto: Bogdan Leu și  Ștefan Gheorghe, Director General Executiv 
CNR-CME

FUTURE ENERGY PULSE Workshop

Având la bază două dintre cele mai cunoscute 
instrumente de lucru ale World Energy Council, 
respectiv Trilema Energiei și World Energy Issues 
Monitor, workshop-ul Future Energy Pulse a urmărit 
două obiective principale.

În prima parte, proiectul și-a propus să reproducă 
rezultatele publicației World Energy Pulse cu date 
și elemente factuale colectate din partea actorilor 
relevanți de pe plan local/regional, inclusiv prin 
preluarea de răspunsuri din partea altor comunități 

naționale din rețeaua FEL.

Datele au fost colectate din partea a peste 100 de 
contribuții din mediul privat, academic și instituțional, 
precum și de preluarea de feedback inclusiv pe 
parcursul FOREN prin intermediul aplicației bazată pe 
cod QR dezvoltată de colegii noștri Mihai Armășel și 
Lucian Pamfile.

Coagularea datelor din sondajele de opinie si 
chestionarul propus de Olivian Savin a permis 
cartografierea problemelor specifice tranziției și a crizei 
energetice din Europa, rezultatele fiind prezentate 
de către Daniel Pascale în calitate de coordonator al 
proiectului Future Energy Pulse, în contrapartidă cu 
rezultatele oficiale ale World Energy Pulse din luna mai 
2022.

Astfel, au fost identificate câteva elemente distincte 
importante, între care preocupările mai intense ale 
guvernelor și sferei private din sectorul energetic 
european pe componenta securității în apropvizionare. 

Acestea au prevalat înaintea problemelor specifice 
tranziției energetice, respectiv a sustenabilității 
prețurilor la energie pentru consumatorul final, rezultat 
care a fost pus pe seama proximității blocului comunitar 
european față de conflictul ruso-ucrainean. 

Aspecte precum sistarea aprovizionării cu gaze 
naturale, pericolul apariției unor avarii la infrastructura 
critică de transport a energiei electrice au câștigat teren 
în fața politicilor publice locale centrate pe tehnologii 
noi ca de exemplu, hidrogenul. 

A doua parte a proiectului a constat în translatarea 
problemelor identificate într-o matrice formată din trei 
categorii principale de actori din piață (factori decidenți, 
industria privată, consumatorii finali) respectiv pe 
fiecare dintre cei trei piloni ai Trilemei Energetice.

Câteva concluzii importante:

- În pofida reducerii consumului mediu zilnic, cauzat de 
reducerea consumului, mai ales în sectorul industrial, 
există scenarii în care sursele interne ar putea să nu fie 
suficiente pentru acoperirea necesarului zilnic de gaze 
naturale.

- Eliminarea risipei pe componenta de gaze naturale 
este esențială și pentru menținerea în parametri 
optimi de funcționare ai sistemului electroenergetic, 
prin diminuarea presiunii pe celelalte tehnologii de 
generare a energiei electrice care contribuie la mix-ul 
energetic local.

- Acțiunile individuale din postura de consumator 
casnic devin cruciale în păstrarea unui echilibru în 
sectorul gazier, raportul dintre consumul de gaze 
naturale pe timp de vară și cel din timpul sezonului 
rece fiind de 1 la 10.

- Industria consumatoare se regăsește în top-ul 
participanților la piață afectați de criza energetică, 
fiind necesare măsuri urgente de eficiență energetică 
cuplate cu ajutoare de stat compatibile cu legislația 
europeană pentru traversarea crizei energetice.

Workshop-ul propriu zis s-a bucurat de participarea 
a peste 20 de participanți, inclusiv reprezentanți din 
partea FEL 100 și alte FEL naționale din Austria, Franța 
și Olanda.

FEL Romania mulțumește pe această cale lui Thadeus, 
Yana și Christian pentru schimbul de expertiză și 
contribuțiile consistente care au nuanțat rezultatele 
Future Energy Pulse în cheie regională.

Nu în ultimul rând, ne-am bucurat să avem alături de 
noi pe Sjoerd Ammerlaan, Senior Regional Manager 
al World Energy Council pentru Europa precum și pe 
domnul Ștefan Gheorghe, director general al CNR-
CME.

Dincolo de rezultatele obiective ale Future Energy 
Pulse, proiectul a reprezentat o piatră de temelie pentru 
inițiativa de a crea o rețea europeană a comunității 
FEL, sub coordonarea lui Sjoerd Ammerlaan.

Demersul a fost argumentat de FEL România în lumina 
specificităților situației energetice europene precum 
și de rolul de lider pe care Uniunea Europeană și l-a 
asumat în tranziția energetică.

FEL România felicită pe această cale Consiliul Mondial 
al Energiei - Comitetul Național Român (CNR-CME) 
pentru întreaga organizare și-i mulțumește pentru 
oportunitatea oferită de a-i fi alături în tot acest proces. 
Prin implicarea în FOREN pe parcursul celor 4 zile, 
tinerii profesioniști s-au bucurat de atenția și dedicarea 
tuturor participanților de a dezvolta și face sectorul 
energetic mai bun, eficient și sustenabil.
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PROIECT INIȚIAT DE ACADEMIA DE ȘTIINȚE TEHNICE DIN ROMÂNIA 
DESFĂȘURAT SUB EGIDA COMISIEI PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE DIN CAMERA DEPUTAȚILOR  

A PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 

GHEORGHE STĂNESCU      MIHAIL MINESCU      DRAGOȘ GABRIEL ZISOPOL      CĂTĂLIN NIȚĂ

PETROLUL ȘI GAZELE NATURALE ROMÂNEȘTI

■ lstorie în imagini ■

ROMANIAN OIL AND NATURAL GAS
■ History in images ■

PROJECT INITIATED BY THE ACADEMY OF TECHNICAL SCIENCES OF ROMANIA 
CARRIED OUT UNDER THE AUSPICES OF THE COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE CHAMBER  

OF DEPUTIES OF THE ROMANIAN PARLIAMENT

Expoziția „Petrolul și gazele naturale românești - 
istorie în imagini” 

Autori: Gheorghe Stănescu, Mihail Minescu, Dragoș 
Gabriel Zisopol, Cătălin Niță 

Expoziția „Petrolul și gazele naturale românești - 
istorie în imagini”, a fost realizată in cadrul Proiectului 
cu același titlu inițiat de Academia de Științe Tehnice 
din România - Secția X - Ingineria Petrolului, Minelor 
și Geonomiei și desfășurat sub egida Comisiei de 
Știință și Tehnologie din Camera Deputaților si se 
dorește a se constitui într- un modest elogiu în 
imagini adus celor care au contribuit și/sau contribuie 
la dezvoltarea industriei de petrol și gaze naturale 
din România, componentă esențială a sistemului 
energetic naționaL. Totodata constituie o provocare 
pentru tănara generație, și nu numai, de a pătrunde 
tainele universului  petrolului și gazelor naturale 
românești. 

Expoziția conține deopotrivă imagini reprezentative 
pentru începuturile extracției și prelucrării petrolului 
și gazelor naturale în România, poziția și rolul țării 
noastre în timpul celor două Războaie Mondiale 
precum și situația actuală a acestei industrii. Imaginile 
sunt distribuite pe 33 postere cu dimensiunile 
1500x1000 mm. 

Imaginile (cărți poștale ilustrate, fotografii, documente, 
acțiuni etc.), majoritatea foarte rare, însoțite de explicații 
succinte, reprezintă o chemare la cunoașterea uneia 
dintre etapele istorice de modernizare a României din 
ultimul secol și jumătate, o rememorare a trecutului 
bogat și tumultos al industriei de petrol și gaze 
naturale din țara noastră. 

Saltul de la manufacturier la tehnic, declanșat în anul 
1857 de construirea primei rafinării pentru producerea 
petrolului lampant la Ploiești, continuat cu mărirea 
numărului de: prospecțiuni geologice, inovații 
tehnice, metri forați, investitori și rafinării, a determinat 
creșterea spectaculoasă a producției, mai cu seamă 
după anul 1900 și poziționarea industriei românești de 
petrol în vârful ierarhiei mondiale. Petrolul și ulterior 
gazele naturale au constituit baza modernizării 
societății românești în perioada interbelică. După cea 
de-a doua conflagrație mondială, grație realizărilor 
din domeniul petrochimiei și în special al fabricării 
utilajului petrolier și petrochimic, devenit un veritabil 
brand, România a revenit în elita internațională din 
domeniul petrolului și gazelor naturale. Existența 

resurselor de petrol și gaze naturale a constituit o 
binefacere pentru România. În anii 1980 România 
avea o capacitate de prelucrare de circa 30 milioane 
tone de țiței pe an și era al doilea producător și 
exportator de utilaj petrolier și petrochimic din lume. 
În acest context, un rol esențial l-au avut specialiștii 
români și străini formați la Universitatea Petrol - Gaze 
din Ploiești. După evenimentele sociale și politice 
din anul 1989, industria de petrol si gaze naturale 
precum si cea de fabricare a utilajului petrolier și 
petrochimic au înregistrat un regres, similar întregii 
industrii românești.   Cu toate acestea, în prezent 
România reprezintă cel de-al doilea producător de 
gaze naturale din Europa. 

Evenimentele majore care au făcut ca România să 
ocupe unul din primele locuri în industria de petrol și 
gaze mondiale au fost printre altele: 

1. înscrierea oficială a României în anul 1857 ca 
prima țară la nivel mondial în extracția petrolului cu o 
producție de 275 tone;

2. punerea în funcțiune în anul 1857 a primei 
instalații industriale (rafinării) pentru obținerea 
petrolului lampant, la Râfov, lângă Ploiești;

3. inaugurarea în abeles an, în București, a 
ilumnatului stradal cu petrol lampant;

4. în anul 1908, prin lucrările de foraj de explorare 
s-au descoperit  zăcămintele de gaze naturale de 
la Sărmășel, ce au constituit începutul exploatării 
gazelor naturale în bazinul Transilvaniei; 

5. în anul 1928 s-a construit prima stație de 
comprimarea gazelor naturale din Europa, la Sărmășel.

Principalele surse bibliografice care au stat la baza 
proiectului nostru sunt colecțiile personale (cărți 
poștale ilustrate, fotografii, documente, acțiuni etc.) și 
lucrari 

proprii sau ale altor autori care trateaza aspecte din 
istoria petrolului și gazelor naturale românești. 

Autorii le multumesc tuturor celor care au contribuit 
și își vor adduce aportul la dezvoltarea proiectului cu 
titlul „Petrolul și gazele naturale românești - istorie în 
imagini”, inițiat de Academia de Științe Tehnice din 
România - Secția X - Ingineria Petrolului, Minelor și 
Geonomiei și desfășurat sub egida Comisiei de Știință 
și Tehnologie din Camera Deputaților.
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Tranziția energetică – provocări și soluții
(masa rotundă la Termoelectrica-Chișinău)

În organizarea S.C. Termoelectrica S.A. - Chișinău 
și Universitatea Tehnică a Moldovei – Facultatea de 
Energetică și Inginerie Electrică s-a desfășurat la 
Chișinău, în data de 30.09.2022, Masa rotunda cu 
tema „Tranziția energetică – provocări și soluții”

Profitând de acest eveniment și răspunzând amabilei 
invitații a S.C. Termoelectrica S.A., o delegație a CNR-
CME, condusă de Directorul General Executiv Ștefan 
Gheorghe, a efectuat în data de 28.09.2022 o vizită 
de documentare la sediul întreprinderii, precum și la 
CET-2.

Vizita CNR-CME a debutat cu o ședință de lucru 
la sediul Termoelectrica S.A. la care au participat 
managementul întreprinderii, reprezentanți ai 
Universității Tehnice a Moldovei (Ion Stratan, Nicolae 
Mogoreanu, Cristina Efremov, Victor Gropa), prof. 
Mihai Cernei de la Universitatea de Stat a Moldovei, 
precum și reprezentanți ai CET- 2.

In cadrul discuțiilor, conduse de dl. dr. ing. Vasile Leu, 
directorul general interimar al S.A. Termoelectrica 
S.A., au fost dezbătute teme și aspecte specifice 
Sectorului Energetic al Republicii Moldova, precum și 
locul și rolul Termoelectrica în asigurarea securității 
energetice a statului, cu deosebire în această perioadă 
de tranziție energetică și în contextul complicat al 
relațiilor internaționale și al greutăților temporare 
privind aprovizionarea cu resurse energetice primare. 

Directorul general interimar al 
Termoelectrica, dr. ing. Vasile 
Leu, a prezentat ansamblul 
funcțional al societății 
Termoelectrica, pe care, în 
momentul de față, o conduce, 
proiectele în desfășurare,

precum și viziunile de dezvoltare – îmbunătățirea 
capacității de producere și modernizarea instalațiilor 
de cogenerare fiind printre proiectele prioritare ale 
întreprinderii. Din cele prezentate de conducerea 
societății participanții au luat act de faptul îmbucurător 
că, la data dezbaterilor, Termoelectrica S.A. este pe 
cale să depășească cu succes greutățile temporare 
privind necesarul de păcură și de gaze, astfel încât, la 
întrebarea direct pusă de un reprezentant al mediului 
academic, dacă în iarna ce stă să ne bată la ușă 
populația Chișinăului și a marilor aglomerări urbane 
din Republica Moldova va avea căldura asigurată, 
răspunsul celor responsabili a fost afirmativ.

Luând cuvântul, directorul general executiv al 
Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al 
Energiei, Ștefan GHEORGHE, a menționat: „Suntem 
întotdeauna foarte ancorați în relația de colaborare 
cu Republica Moldova. Pornind de la realitatea 
că (World Energy Council) - Consiliul Mondial al 
Energiei  este cea mai mare organizație mondială cu 
activitate în domeniul energiei, având misiunea de a 
promova furnizarea și utilizarea durabilă a energiei, la 
nivelul Comitetului Național Român, dar și la  nivelul 
Consiliului Mondial al Energiei se discută despre 
coagularea Moldovei la WEC-(CME). În prezent, CME 
are comitete membre în aproape 100 de țări ale lumii, 
printre care, din anul 1924 și în România. De aceea, 
am venit la Dumneavoastră, a spus domnia sa, ca să 
Vă prezentăm instrumentele tranzacționale la CME, 
fie ca comitet individual sau membri ai CNR. Ne-
ați demonstrat că aveți specialiști bine pregătiți în 
domeniul energetic și vă asigurăm de tot suportul 
nostru în continuare”.

S-a convenit ca, în perioada imediat următoare, 
doamna dr. ing. Cristina EFREMOV, împreună cu 
dr. ing. Mihai CERNEI să întocmească proiectul 
documentelor necesare constituirii Asociației locale 
care, apoi, să se afilieze la CME.

Revenind la masa rotundă cu tema „Tranziția 
energetică – provocări și soluții”,  consemnăm că 
aceasta a întrunit specialiști în domeniul energetic, 
reprezentanți ai mediului academic, ai autorităților 
publice și ai companiilor energetice din țară,  cu 

participarea delegației Comitetului Național Român al 
Consiliului Mondial al Energiei (CME). 

Evenimentul a fost deschis de 
secretarul de stat responsabil 
de domeniul energetic din 
cadrul Ministerului Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale, 
Constantin BOROSAN, care a 
menționat importanța SACET-
ului în asigurarea securității 
energetice a Republicii Moldova,

în special în perioada actuală de criză a gazelor, 
precum și viziunile strategice ale Ministerului pentru 
asigurarea populației cu resurse energetice. 

După cuvântul de salut a manifestării și prezentarea 
poziției Guvernului de către secretarul de stat, 
directorul general interimar al Termoelectrica S.A., dl. 
Vasile LEU, a vorbit despre rolul termoficării în viitorul 
sectorului energetic al Republicii Moldova, avantajele 
termoficării în zonele dens populate, viziunile de 
dezvoltare și de evoluție a termoficării în Republica 
Moldova:  „Există SACET-uri, a spus domnia sa, unde 
ponderea resurselor regenerabile este foarte mare. 
Putem și noi prevedea anumite resurse tehnologice 
care, spre exemplu, să  ne asigure participarea la 
acoperirea vârfurilor de sarcină, dar pentru aceasta 
trebuie să fim flexibili, să avem un Plan de acțiuni 
concret, cu investiții și proiecte pe termen lung”.

Intrându-se pe fondul manifestării, domnul Director 
General Executiv al Comitetului Național Român al 
Consiliului Mondial al Energiei, dl. Ștefan GHEORGHE, 
a prezentat lucrarea:  „Setul de tranziție al Consiliului 
Mondial al Energiei” , apoi domnul Nicolae MAGDIL, 
din partea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale a susținut lucrarea cu tema: „Conceptul 
Strategiei energetice al Republicii Moldova până 
în anul 2050”, după care, ca un răspuns dat primei 
lucrări din desfășurătorul manifestării și ca prime 
soluții ale tranziției la nivelul Republicii Moldova, 
doamna Cristina EFREMOV – dr. ing. lect. univ.,  UTM 
a prezentat lucrarea cu tema: „Soluții cheie la criza 

energetică și pentru tranziția spre 2050 în cadrul 
Republicii Moldova”, lucrare care a suscitat viu interes 
în cadrul dezbaterilor finale.

În continuare, domnul dr. ing. 
Vasile LEU, director general 
interimar al S.C. Termoelectrica 
S.A. împreună cu Valentin 
ARION, dr. hab., prof. univ. UTM 
au prezentat lucrarea cu tema 
„Rolul termoficării  în viitorul 
sectorului energetic al Republicii 
Moldova” 

Evenimentul a fost închis cu o rundă de dezbateri, în 
cadrul căreia au avut intervenții incitante și de profund 
și înalt conținut științific și informativ profesor Nicolae 
GOLOVANOV, (profesor emerit la Universitatea 
Politehnica București, consilier CNR-CME), Nicolae 
MOGOREANU (profesor la UTM), Ion STRATAN (prof. 
la UTM), Mihai CERNEI (prof. la Universitatea de Stat a 
Moldovei).  Foarte pertinente și cu informații de strictă 
actualitate au fost intervențiile domnului Gheorghe 
INDRE, consilier al CNR-CME. 

În finalul manifestării, oaspeții au apreciat faptul 
că Republica Moldova are un potențial destul de 
mare pentru dezvoltarea și diversificarea surselor 
alternative de producere a energiei, însă are nevoie de 
un Plan de acțiuni concret și o viziune strategică pe 
termen lung, asigurată de proiecte și investiții în baza 
unor viziuni strategice judicios aprofundate și viabile 
pentru durate lungi de timp. 
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Criza energetică din România
Autor: Prof.dr. ing. Victor Vaida 
Recenzie realizată de: Mihai Cernat

Cartea d-lui Prof. dr. ing. Victor Vaida apare într-o 
perioadă în care criza energetică s-a instalat în România 
și se manifestă din plin prin deficit de energie termică 
și gaze naturale, precum și prin explozia prețurilor la 
energia electrică, gaze naturale și energia termică.
Cauzele care au dus la criza energetică actuală  sunt 
analizate  amănunțit pe  baza unor  informații tehnice 
riguroase, privind deficiențele manifestate în ultima 
perioadă în pregătirea specialiștilor, cercetare și 
proiectare, fabricare echipamente și execuție lucrări de 
construcții/montaj.
Așa cum se arată în lucrarea d-lui prof. Vaida criza 
energiei electrice din România are, în principal, două 
cauze: una externă și una internă.
Cauza externă este generată de atitudinea CE de 
facilitare a producției de energie electrică din surse 
regenerabile (atitudine lăudabilă de altfel) și reducerea 
forțată a producției de energie electrică din surse 
clasice (generatoare de GES si CO2) fără o corelare 
rațională între aceste două direcții. 
Este cunoscut faptul că singurele sursele regenerabile 
(în principal fotovoltaice și eoliene) sunt foarte volatile 
și ele singure nu pot realiza o funcționare sigură a 
sistemelor electroenergetice: trebuie completate atât 
cu capacități de stocare dimensionate corespunzător 
(pentru a prelua energia produsă excedentar față 
de necesitățile de consum), cât și cu capacități de 
producție controlabile, de asemeni dimensionate 
corespunzător (pentru a suplini deficitul de energie 
electrică atunci când producția din regenerabile este 
insuficientă). Politica de reducere a capacităților 
de producție din surse controlabile trebuie corelată 
rațional cu politica de creștere a capacităților de 
producție din surse regenerabile și în nici un caz  

nu trebuie eliminate capacitățile pe cărbune, 
cărbunele fiind singura resursă primară de care Europa 
dispune în proporție de peste 30% din rezervele 
mondiale.
Tot o cauză externă, în anumite proporții, o constituie 
Piața Unică Europeană de energie electrică care, prin 
mecanismul de cuplare, face ca prețul energiei electrice 
să fie același în toată Europa (sau cu diferențe mici) în 
condițiile în care puterea de cumpărare din România 
este mult mai mică decât în țările occidentale.
O altă cauză externă o constituie creșterea explozivă 
a prețului gazelor naturale generată de politica Rusiei 
față de UE.
În ce privește cauzele interne, care au dus la prețuri mai 
mari în țara noastră decât în restul Europei sunt, fără a 
fi o enumerare exhaustivă,  următoarele:

- Structura organizatorică a producătorilor din 
România: hidro, cărbune, nuclear, gaz, regenerabile 
– în condițiile pieței liberalizate de energie electrică;
- Lipsa investițiilor în centrale electrică cu 
producție controlabilă (vezi grupurile 3 și 4 de la 
Cernavodă);
- Lipsa investițiilor în capacități de stocare de 
energie electrică- vezi Tarnița;
- Pregătirea insuficiență a rețelei de transport 
pentru facilitarea construcției de centrale eoliene 
în zonele cu resurse de vânt.
Să le luam pe rând și să vedem care sunt implicațiile 
acestor cauze.

Structura organizatorică a producătorilor din 
România
Piața liberalizată de energie electrică implementată 
începând cu anul 2000 cu un procent de 10% din consum 
și crescută an de an astfel încât în 2007 s-a trecut 
la liberalizarea 100% în sensul că toți consumatorii, 
inclusiv cei casnici, începând din 2007 au avut dreptul 
să achiziționeze energia din piața liberă, încheind 
contracte individuale cu furnizorii.  Astfel au rămas la 
piața reglementată numai acei consumatori care nu au 
dorit să încheie contracte pe piața liberă. Următoarea 
etapă a fost când toți consumatorii industriali au fost 
obligați să treacă la piața liberă, în piața reglementată 
rămânând numai consumatorii casnici și noncasnici 
mici, care nu au dorit să treacă în piața liberă și care 
au rămas la așa numitul Serviciu Universal. La Serviciul 
Universal prețul energiei era reglementat, energia fiind 
achiziționată prin intermediul ANRE de la producători 
la prețul de cost al fiecăruia plus profitul recunoscut de 
Autoritate. În felul acesta clienții de la Serviciul Universal 
primeau un mixt de energie electrică la un preț mediu 
obținut ca media ponderată a prețurilor de achiziție de 
la producători. În 2015  s-a trecut la achiziția centralizată 
de pe piața liberă a energiei electrice pentru Serviciul 
Universal utilizând un mecanism de licitație simultană 
cu preț descrescător. Furnizorii de la Serviciul Universal 
primeau energia la acest preș si o livrau clienților finali 
de la Serviciul Universal (adăugând profitul recunoscut 
de ANRE). În felul acesta toți clienții finali (inclusiv cei 

care beneficiau de Serviciul Universal) erau alimentați 
cu energie electrică achiziționată de pe piața en-gros 
liberă. Justificarea aplicării acestui mecanism a plecat 
de la faptul real că, la nivelul consumatorilor casnici, 
nu există nici experiență de contractare bazată pe 
negociere și nici logistica necesara realizării unor 
contracte. În plus, acest mecanism obligă practic 
furnizorii să acorde, în contractele de pe piața liberă,  
condiții de preț mai bune sau cel mult egale cu cele de 
la Serviciul Universal pentru a stimula clienții finali să 
rămână la piața liberă.
Ulterior mecanismul de achiziție centralizată a energiei 
pentru Serviciul Universal a fost abandonat, FUI 
achiziționând energia individual de pe piața libera 
și evident prețurile au crescut la clienții finali de la 
Serviciul Universal.
Mecanismul de piață implementat în 2000 trebuia 
să asigure concurența în piață și astfel să asigure și 
resursele necesare dezvoltării sistemului de producție. 
Dar piața concurențială face ca tranzacțiile pe piața en-
gros să se facă la prețul marginal, adică la cel mai mare 
preț obținut la intersecția cererii cu oferta. În condițiile 
în care în piață concurează producătorul hidro, cu un 
cost de producție de 25 EUR/MWh cu producătorul 
pe cărbune cu un cost de 100 EUR/MWh și tranzacția, 
conform mecanismului de piață, se face la puțin peste  
100 EUR/MWH, sigur că producătorul hidro are un profit 
de 300% iar cel pe cărbune aproape zero. În felul acesta, 
ani de zile, producătorul hidro a fost supus unui proces 
de corupție, profitul mergând practic la corupători 
apoi, după modificarea Legii Energiei și interzicerea 
contractelor bilaterale, producătorul a obținut profituri 
uriașe atrăgând în felul acesta cumpărătorii  de acțiuni. 
Astfel, deși a fost practic singurul producător cu profit, 
nu a făcut investiții corespunzătoare în domeniu.
Pentru a funcționa corect piața en-gros de energie 
electrică este nevoie de companii producătoare cu un 
mixt de surse primare de energie pentru a realiza, la 
nivelul lor, un preț de cost de producție mediu și pentru 
a fi puse în piață în condiții echitabile de concurență.
Lipsa investițiilor în centrale electrice cu producție 
controlabilă
România, după 2000, a fost exportator net de energie 
electrică pe de o  parte din cauza  reducerii consumului 
în urma închiderii unor capacități industriale iar, pe de 
altă parte, datorită creșterii capacității de producție 
a unor grupuri generatoare în urma reparațiilor și 
modernizărilor efectuate. 
Actualmente România este importator net de energie 
electrică deși creșterea consumului a fost foarte 
moderată. Acest lucru are drept cauză lipsa investițiilor 
în centrale electrice cu producție controlabilă (vezi 
U3 si U4 Cernavodă) concomitent cu închiderea unor 
capacități de producție.
În acest fel oferta pe piața en-gros de energie electrică 
s-a redus în raport cu cererea, ceea ce a dus la creșterea 
prețurilor de tranzacționare.
Lipsa investițiilor în capacitate de stocare de 
energie electrică
România nu dispune de centrale hidro cu pompare/
acumulare cu capacitate de stocare rezonabilă în raport 
cu consumul total de energie electrică, în condițiile în 
care centralele eoliene și fotovoltaice, cu un înalt grad 
de volatilitate, au căpătat o pondere semnificativă în 
SEN. Dacă înainte de liberalizarea pieței de energie 
electrică nu se simțea lipsa unor capacități de stocare 
deoarece producția hidro era folosită rațional, pentru 
realizarea echilibrului producție/consum, acum, 

când producția hidro este folosită în principal pentru 
obținerea de profit din piață și când avem o pondere 
însemnata de producție volatilă, lipsa unor capacități 
de stocare industrială de energie electrică se resimte 
în special în costurile cu echilibrarea și în dificultățile 
tehnice de menținere a echilibrului producție/consum.
Pregătirea insuficientă a rețelei de transport pentru 
facilitarea construcției de centrale eoliene în zonele 
cu resurse de vânt
România dispune de zone geografice cu resurse eoliene 
considerabile, rentabile din punct de vedere economic.
O astfel de zonă este Dobrogea și Moldova unde sunt 
cereri de realizare de centrale eoliene cu o capacitate 
de producție importantă, care ar ajuta România să 
devină independentă în domeniul energiei electrice. 
Realizarea centralelor electrice eoliene în aceste 
zone este întârziată de lipsa unei corelări adecvate a 
dezvoltării rețelei de transport de energie electrică cu 
necesitățile obiective de dezvoltare a sectorului de 
producție. Întotdeauna rețeaua de transport, care are 
rolul de a transporta energia electrică din zonele de 
producție în zonele de consum, trebuie să se dezvolte în 
concordanță cu cerințele solicitanților de a se racorda 
la sistemul de transport, iar această dezvoltare trebuie 
să se realizeze în devans față de aceste solicitări, în 
baza unor studii/previziuni privind dezvoltarea RET. 
Consecința acestei necorelări între dezvoltarea RET și 
cerințele solicitanților de racordare de CEE la RET face 
ca deficitul de producție să se mențină și în piața angro, 
cererea să depășească  oferta cu consecință directă a 
creșterii prețurilor de tranzacționare.
Concluzii
Toate aceste aspecte prezentate mai sus se desprind 
din cartea lansată recent de dl. Prof. dr. ing. Victor Vaida 
și sunt susținute de date tehnico / economice  detaliate 
prezentate în carte. Întrebarea este ce se poate face pe 
termen mediu și scurt pentru a evita o criză de proporții 
în sectorul energiei electrice așa cum a fost cea din anii 
80 când se ajunsese la deconectarea de consumatori li 
funcționarea la o frecvență apropiată de 47 Hz.
Problema unei avarii totale de sistem nu se pune în 
legătură directă cu deficitul de producție pentru că se 
pot lua măsuri de deconectare de consumatori astfel 
încât funcționarea SEN să se facă în siguranță (fără 
a respecta însă definiția funcționării sigure așa cum 
este ea înțeleasă în UE ca  siguranță plus adecvanță). 
Însă, daca nu se iau măsuri urgente pe termen mediu 
și scurt, se poate ajunge la prețuri uriașe și chiar la 
deconectarea unor consumatori.
Pe termen scurt singurele măsuri ce pot fi luate sunt 
reglementarea pieței de energie electrică și creșterea 
producției pe cărbune.
Pe termen mediu și lung trebuie realizate investiții 
în centrale clasice (vezi U3 si U4 Cernavodă) și 
regenerabile într-o proporție echilibrată, cu menținerea 
producției pe cărbune fie și numai în rezervă pentru 
situațiile în care apare deficit din cauza regenerabilelor. 
De asemenea trebuie realizate, în regim de urgență, 
întăriri ale capacității de transport conform cerințelor 
de racordare la RET și capacități industriale de stocare 
începând cu Tarnița-Lăpustesti . 
La nivelul UE se impune, pe termen mediu și scurt, 
creșterea producției pe cărbune și renunțarea la 
penalitățile pentru poluare, precum și pornirea CE 
Nucleare care au fost oprite și care pot fi repornite în 
siguranță.
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AD MAIOREM FLORINEL DINU GLORIAM
Prof. dr. ing. Lazăr Avram,
Decanul Facultății de Ingineria Petrolului și Gazelor

Am fost de-a dreptul cutremurat când, puțin după ora 
10 a zilei de joi, 8 septembrie a.c., colega de decanat, 
Iuliana, a intrat furtunos, înspăimântată, în biroul meu 
și a strigat gâtuit: 

– Domnul Florinel nu mai răsuflă!

– Vrei să zici că răsuflă mai greu, i-am răspuns într-o 
doară. Urgent, 112!...

Din păcate, la scurt timp am aflat că distinsul nostru coleg 
și dascăl, care a înnobilat universitatea ploieșteană, în 
calitate de rector, cu trăinicie și strălucire, doi ani și 
mai bine, a lăsat în urmă zbuciumul acestei lumi și a 
trecut pe tărâmul umbrelor… Vestea m-a zguduit, pur 
și simplu, și m-a podidit un plâns interior de nestăpânit, 
pentru că-l vedeam aievea pe bărbatul arătos și mândru 
de altădată, transformat la chip, cu trupul chircit într-
un colț de canapea… Desigur… Desigur, noi, oamenii, 
avem cântarele noastre care sunt, vai!, prea sărace 
în aprecierea unor asemenea momente de cumpănă 
celestă, așa că trebuie să spunem și să credem că 
Domnul nostru Iisus Hristos l-a chemat la El chiar în 
ziua de Sfânta Marie Mică!

Greu, greu găsesc cuvintele potrivite pentru a aduce 
un pios omagiu memoriei celui care a fost nepreţuitul 
coleg, prieten, profesor și rector, Florinel Dinu. Îl revăd 
aievea așa cum a fost în viaţă: sobru și vesel (uneori 
deodată!), sensibil şi senin, duios şi hotărât în acelaşi 
timp. Şi parcă tot nu-mi vine a crede că a trecut Styxul…

Așadar, l-am cunoscut pe Florinel Dinu încă din 
perioada studiilor sale la Institutul de Petrol şi Gaze 
(IPG) din Ploieşti, Facultatea de Forajul Sondelor şi 
Exploatarea Zăcămintelor de Petrol și Gaze, facultate 
pe care a absolvit-o în anul 1986 cu rezultate strălucite. 
Apoi, din anul 1990, am fost colegi la Universitatea 
Petrol-Gaze din Ploieşti. Mai mult, în toată această 
perioadă am colaborat, zic eu, exemplar, atât pe linie 
didactică cât şi de cercetare. Stau mărturie, între 
altele, deplasările în străinătate la varii conferințe din 

domeniul petrolului și gazelor, granturile și contractele 
de cercetare specifice acestui domeniu, în general, 
forajului şi extracţiei hidrocarburilor, în special.

Florinel Dinu s-a născut la 16 mai 1961, în orașul Ploiești, 
judeţul Prahova. În perioada 1976-1980 a urmat cursurile 
liceului Energetic - Industrial nr.2, Ploieşti, apoi ale 
facultății mai sus amintite (1981-1986). După absolvirea 
facultății a lucrat, mai întâi ca inginer de foraj tehnolog la 
Brigada 5 Boldeşti, apoi ca inginer de foraj, șef formaţie 
de lucru, respectiv inginer de foraj tehnolog în cadrul 
Biroului de Foraj al Schelei de Foraj Scăieni (1986-1990). 
Colegii de breaslă de-atunci i-au descoperit abnegația, 
căldura, ordinea și disciplina în activitatea practică 
și de cercetare aferentă variilor probleme legate de 
optimizarea tehnicilor și ale tehnologiei forajului. Dar 
dragostea pentru misiunea de profesor se pare că a 
fost mai puternică decât aceea pentru partea propriu-
zisă de cercetare (deși, constatăm astăzi că, pe cât de 
strălucitor profesor a fost, tot astfel îl putem categorisi 
și ca cercetător științific!), astfel că în anul 1990 se 
reîntoarce la obârșie, adică la Institutul de Petrol și gaze 
din Ploiești, actualmente Universitatea Petrol-Gaze din 
Ploiești, ca asistent universitar. 

Și-a susținut doctoratul în anul 1998, sub ”bagheta” 
regretatului profesor Constantin Popa (profesor pe cât 
de capabil, pe atât exigent!), iar în anul 2016 teza de 
abilitare în domeniul de doctorat MINE, PETROL, GAZE. 
Mai mult, în perioada 2016-2020 a fost vicepreședinte 
al Comisiei de specialitate CNATDCU.

Am spus-o, ori de câte ori mi s-a ivit ocazia, că d-l 
Florinel Dinu face parte din acea categorie rasată de 
oameni aleşi la care bunul simţ, onestitatea, tenacitatea 
şi perseverenţa merg mână în mână. Aşa se explică, 
de fapt, rezultatele de excepţie pe care Domnia Sa 
le-a obţinut, de-a lungul timpului, în calitate de cadru 
didactic titular la IPG Ploieşti (azi UPG Ploieşti), ori ca 
responsabil a varii contracte, granturi, proiecte etc.

Este autorul sau coautorul a 9 cărţi de specialitate 
științifică (din care, la 7, este unic autor) și a 98 de 
articole ştiinţifice publicate în ţară sau în străinătate 
(16 sunt articole cotate ISI, iar la 28 articole este prim 
autor). Deși variate ca tematică (extracția petrolului și 
a gazelor naturale, simularea proceselor de extracție, 
depoluarea solurilor și a subsolurilor contaminate 
cu hidrocarburi, managementul extracției petrolului 
și gazelor etc.), subiectele tratate se îmbină sistemic 
în contextul larg al optimizării explorării și exploatării 
zăcămintelor, în general, ale celor pentru hidrocarburi, 
în special. Ca să nu mai vorbim de noile direcții legate de 
energiile recuperabile, unde a participat activ la găsirea 
unor soluții noi privitoare la obținerea și valorificarea 
hidrogenului, optimizarea sistemelor geotermale, a 

pompelor de căldură ș.a.

În acelaşi timp, așa cum am menționat și mai înainte, 
a desfăşurat şi o prodigioasă activitate de cercetare 
(cred că, într-o ierarhie a tuturor cercetătorilor de profil 
de la IPGG București, IPG sau UPG Ploiești, din toate 
timpurile, d-l Florinel se situează pe unul din primele 
locuri!) prin numeroasele proiecte interdisciplinare 
la care a fost părtaş, de-a lungul anilor, la varii unități 
de cercetare şi de producție din industria de petrol şi 
gaze, respectiv: A.N.R.E. București, A.N.R.M. București, 
S.C. OMV-Petrom S.A. Bucureşti, S.N.G.N. ROMGAZ 
S.A. Mediaş, S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş, S.C. 
AMROMCO ENERGY S.R.L., S.C.EXPERT SERV S.R.L. 
Ploieşti, Brenntag Canada Inc. – Calgary Technical 
Center - Canada, TONE Schlauchtechnic Inh. Gmbh- 
Germania etc.

Mai exact spus, a participat la elaborarea a 80 de 
contracte de cercetare ştiinţifică (la 50 de contracte a 
fost responsabil de contract), a 27 de granturi naționale 
şi internaţionale, a două brevete de invenție cotate 
ISI, a peste 22 de comunicări prezentate la sesiuni 
ştiinţifice desfăşurate în ţară și străinătate ș.a. Simpla 
lor enumerare (ca și în cazul elaborării de cărți de 
specialiate, articole etc.), ne pune în faţa un tablou 
complex de subdomenii, tematici și direcții aparținând 
activității complexe de extracție a petrolului și gazelor 
naturale, și nu numai!

Ca să nu mai vorbim de deschiderea extraordinară spre 
colaborare și internațional, de implicarea și găsirea 
celor mai bune soluții de funcționare a instituției din 
momentul în care a fost ales rector al universității 
ploieștene, chiar și în aceste vremuri atât de tulburi și 
atât de dificile, în care capriciosul și ocultul coronavirus 
încă ne urmărește, ne bântuie și ne neliniștește. Nu 
demult, în perioada 24-27 ianuarie a.c. am participat, 
alături de Domnia Sa și de prorectorul Ionică Pană, la 
o întâlnire cu omologii de la Universitatea din Miskolc, 
Ungaria, ocazie cu care s-au inițiat importante direcții 
și trenduri de colaborare în varii domenii de activitate. 

În fapt, aceste realizări sunt semne primordiale ale 
trecerii colegului Florinel Dinu prin această lume, dar 
sunt într-un fel și cărămizi pentru templul fiecăruia 
dintre noi, cadre didactice și studenți, care i-am purtat 
și-i vom purta pururea cinste și respect. Există însă, 
la răscrucea tainei, atunci când ziua de ieri crește, iar 
ziua de mâine se împuținează, și o lacrimă anume. E 
lacrima aceea mare pe care o numim uneori amintire, 
iar alteori uitare… Sunt sigur, din acest punct de vedere, 
că niciodată nu se vor zvânta obrajii familiei DINU de 
lacrimile scurse după dispariția ilustrului lor monarh. 
Pentru că Florinel Dinu i-a iubit cu osârdie, cu patimă, 
cu pornire năvalnică. Plecarea lui în lumea drepţilor a 
lăsat o dâră de nesfârșită jale în inima și sufletul soției 
sale iubite, Oana, alias Păpușe. Apoi, inima lui mare cât 
roata carului, i-a cuprins înlăuntru-i cu infinită dragoste 
pe feciorii Robert și Paul, pe soțiile acestora, pe nepoți, 
pe soră, pe cumnat ș.a.m.d. Cu siguranţă că şi de-acolo, 
din ceruri, îi va veghea în continuare, amintindu-le 
mereu de versurile lui Victor Hugo: ”Mon vol est sûr / 
J`ai des ailes pour la tempête / Et pour l`azur !”. 

Deşi părea de multe ori sobru, Florinel Dinu a iubit 
cu ardoare viaţa. Amintirile ploieștene, obârşia alipită 
de suflet, glumele pe care le făcea cu cei apropiați, 
petrecerile onomastice (și nu numai!) la care luau 
parte prieteni și cunoscuți din varii colțuri de țară 
și lume ș.a., toate le ducea cu el ca o dulce povară a 
gândului bun, a lucrului bine făcut și a traiului cumpătat 
între credință și adevăr. A ştiut să-şi apropie de inimă 
şi să-şi facă prieteni din cele mai variate pături sociale 
şi profesionale, de la simpli truditori la profesori, de la 
ţărani la doctori, de la cântăreți și artişti la miniştri şi 
nu mai ştiu eu ce, pentru că a reuşit ca nimeni altul 
să le insufle tuturor optimism, încredere şi speranţă 
în trăinicia şi fondul curat al sufletului românesc. Între 
altele, știu că a suferit enorm atunci când prietenul lui 
de suflet, renumitul campion Ivan Patzaichin, a trecut 
la cele veșnice….

De unde, oare, veneau toate acestea? Poate din 
sensurile adânci ale acţiunilor omeneşti şi năzuinţa 
oamenilor de a cunoaşte cele necunoscute, ori poate 
din izul de blestem atunci când eşti bântuit de vedeniile 
neîmplinirilor. Pentru că, deşi n-a fost niciodată un 
învins, a fost mereu bântuit de izul luptei cu neîmplinirile 
și mediocritățile din lumea noastră politică și 
academică… Tot așa cum cred că, în lupta care o ducea 
în taina sufletului său, a tot sperat, până în clipele de 
urmă, că lucrurile în România se vor îndrepta. Era parcă 
datoria lui supremă, de român neaoș și entuziast, față 
de țara din care a izvorât și care, din păcate, în vremea 
din urmă s-a afundat într-o umbră de rătăcire, durere 
și nenoroc. Era parcă dorința aceea lăuntrică, proprie 
fiecărui patriot adevărat, spusă aspru și pe șleau, de 
a crea în jurul numelui de român o aureolă de mărire 
reală, cu fire trainice de legătură cu valoarea universală 
care trece totdeauna peste nenorocirile și distrugerile 
temporare ale noastre sau ale străinilor.

Cu Florinel Dinu, s-a stins un reprezentat de seamă 
al școlii universitare românești, în general, al celei 
ploieștene, în special. Colegii de dincolo, care au trecut 
Styxul înainte-i – Doctorul Beca, Doamna Coroianu, 
Vasile Dragoș, Ion Pârcălăbescu, Ion Necșulescu, 
Ion Făgărășanu, Alexandru Soare, Alexandru Stan, 
Alexandru Babskow, Cornel Popescu, George Iordache, 
Alexandra Șchiopescu, frații Ion și Dumitru Tocan, 
Ion Crețu, Constantin Popa (Papsi), Neculai Macovei, 
Tudora Cristescu, Mihai Ionescu (Benito), Virgil Grigore 
și-atâția alții – probabil că i-au rânduit și încălzit deja 
pământul… Ori, poate, va fi o ”întoarcere” în sensul 
strofei din poezia mea, ”Urcuș în lacrimi”:

M-am întors din nou în mine cu străbunii în spinare

Să adun din praful lunii, strălucirea unui ort,

Să dau daruri în lumină celui viu și celui mort,

Mângâind cu geana spaima lacrimei în picurare…

Cert lucru: odată cu ritualul inițierii în marea trecere 
a celor dragi, gândul își scurge sângele și prin rănile 
noastre. Ne înclinăm smeriți amintirii lui și sperăm că 
și acolo, în locul celor drepți, bunul Dumnezeu îl va 
binecuvânta cu dragostea Lui nesfârșită.
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CONFERINȚA

TRILEMA ENERGIEI ÎN CONTEXTUL PROGRAMELOR FINANȚATE DE UE

8 Noiembrie 2022 | Orele 09:00 – 17:00 
Locație: Biblioteca 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.
În planificarea evenimentelor CNR-CME pentru 2022, dedicăm organizarea conferinței Trilemei 
Energiei, în luna noiembrie 2022, după Summit-ul Trilema Energiei, organizat de Consiliul Mondial 
al Energiei, la Aberdeen, unde a fost lansată o nouă metodologie de calcul a Indexului Trilemei 
Energiei. Cele 3 dimensiuni ale Trilemei Energiei vor fi subiectele principale de discuție din cadrul 
conferinței. 
• Securitate energetică: la nivel naţional şi regional;
• Sustenabilitate climatică: în contextul Green Deal;
• Accesibilitate: sărăcie energetică și consumatorul vulnerabil.
Astfel, prin intermediul acestui eveniment, vom aborda metodologia de determinare a indexului 
Trilemei Energiei, ca instrument foarte puternic al Consiliului Mondial pentru evaluarea globală a
țărilor membre pe baza indicatorilor rezultaţi conform celor trei piloni – vârfurile triunghiului. 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 unei tranziţii energetice sigură, 
sustenabilă şi accesibilă la nivel național și regional pe tot lanţul energetic, de la consumatorul casnic 
până la producători mari de energie. 

SESIUNE DE DESCHIDERE
TRILEMA ENERGIEI: INFORMAȚII GENERALE ȘI SECURITATEA ENERGETICĂ

Ioan Dan GHEORGHIU
Președinte, CNR – CME

George - Sergiu NICULESCU 
Secretar de stat, Ministerul Energiei

Ștefan GHEORGHE
Director General Executiv, CNR – CME 

Virgiliu IVAN
Director, DEN - Transelectrica

Ionuț PURICA
Consilier, CNR – CME 

Sorin ELISEI
Director Risk Advisory,

Deloitte

Teodor CHIRICA
Președinte Consiliul de Administrație,

Nuclearelectrica

Mihai SĂNDULEAC
Prof. dr. ing.,

UPB - Facultatea de Energetică

Cristian CĂLIN
Manager Tehnic Gaz,

Delgaz Grid 

Bogdan ANDRONIC 
Director Departament Fonduri Europene 

și Relații Internaționale, Transgaz

Ion LUNGU
Director Executiv,

AFEER

Petru RUȘEȚ
Director General,

Siemens Energy România

Georgian ALBU
Manager General,

FEL România

Sjoerd AMMERLAAN
Senior Regional Manager Europe Network, WEC

9:
30

 - 
12

:15

INVITAT SPECIAL MODERATOR

MODERATOR

VORBITOR SPECIAL

13
:15

 –
 16

:15

SESIUNE DE DISCUȚII ÎN PANEL 

SESIUNE DE DISCUȚII ÎN PANEL 

TRILEMA ENERGIEI:  SUSTENABILITATE CLIMATICĂ ȘI ACCESIBILITATE: 
SĂRĂCIE ENERGETICĂ ȘI CONSUMATORUL VULNERABIL
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WORLD ENERGY CONGRESS 2023 

 
From 4-7 December 2023, all eyes will be on Rotterdam as more 

than 7,000 international energy stakeholders convene for the 
26th World Energy Congress. Join us in Rotterdam, The 

Netherlands, and be part of this truly memorable moment.  
 

 

 



www.cnr-cme.ro 
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