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Suntem ceea ce facem în mod 
repetat. Prin urmare, perfecțiunea 

nu este un act, ci un obicei. 
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Subiectul Dezvoltării Durabile și Sustenabile are un 
istoric mai lung, dar a început să fie aplicat mai susținut 
și hotărât în urma adoptării în Adunarea Generală a 
ONU din septembrie 2015 a documentului Agenda 
2030 și a Acordului COP 21 de la Paris din decembrie 
2015. 

Toate organismele internaționale, inclusiv Consiliul 
Mondial al Energiei, s-au implicat în această 
problematică esențială a omenirii, iar CNR – CME a 
acordat în paginile Mesagerului Energetic toată atenția 

acestor subiecte, doi dintre Consilierii Științifici fiind 
implicați în activitățile de Dezvoltare Durabilă (Prof. 
Ionuț Purica și Călin Vilt).

Atât documentul ONU, cât și Strategia Națională 
de Dezvoltare Durabilă 2030 au stabilit 17 obiective 
majore (Fig. 1 – Obiectivele de dezvoltare durabilă), 
care trebuie urmărite SISTEMIC, pentru un viitor mai 
bun, atât pentru generațiile existente, dar mai ales 
pentru cele viitoare. Agenda 2030 este structurată pe 
cei trei piloni:  economic, social și mediu. 

În România, Agenda 2030 cu Strategia Națională 
de Dezvoltare Durabilă-SNDD a fost adoptată prin 
Hotărârea Guvernului României nr. 877/2018, la 
propunerea nou înființatului Departament de Dezvoltare 
Durabilă din cadrul SGG, condus de Consilierul de Stat 
al Primului Ministru, domnul Laszlo Borbely, care are 
sarcina coordonării acestui concept strategic național. 
Strategia este orientată spre cetățeni, este bazată pe 
inovare, optimism, reziliență și încredere că statul este 
în slujba fiecărui cetățean în mod echitabil, eficient, în 
mediu curat, echilibrat și integrat.  

În capitolul 1 al SNDD a fost prezentată cronologia 
evoluției conceptului de dezvoltare durabilă în 
plan internațional, al UE și National, împreună 

cu documentele aferente. În capitolul 2 au fost 
prezentate obiectivele și stadiul lor de implementare 
cu identificarea domeniilor specifice în care sunt 
necesare eforturi și resurse suplimentare pentru 
atingerea obiectivelor de convergență și apropiere de 
media UE, cu toate țintele naționale. În capitolul 3 sunt 
prezentate acțiunile de implementare și monitorizare 
pentru sporirea coerenței acțiunilor guvernamentale 
și sporirea acțiunilor factorilor relevanți ai societății și 
cetățenilor pentru a asigura îmbinarea armonioasă a 
celor trei dimensiuni ale Dezvoltării Durabile pe toate 
cele 17 domenii cu sistemele de raportare către ONU 
si UE  Pilonii Agendei de DD 2030 au fost definiți în 
Raportul Comisiei Brundtland din 1987 și au fost 
preluați în toate documentele ulterioare ale ONU și UE.

DEZVOLTAREA DURABILĂ A ROMÂNIEI 2030 
- de la VIZIUNE la ACȚIUNE în Domeniul 
Energie.
Tranziție verde și justă, Taxonomie 2050
Calin VILT, Consilier al CNR – CME, Membru în CCDD ODD 7 Energie
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Echitatea socială urmărește în țările în curs de 
dezvoltare  să satisfacă nevoile de bază, de ocupare a 
forței de muncă, alimentație, energie, apă și canalizare. 
Creșterea economică are ca scop să apropie țările ca 
România de calitatea vieții din țările dezvoltate. Mediul 
are nevoie să fie conservat, să fie îmbunătățite resursele 
disponibile și să fie folosite tehnologiile curate fără 
emisii.  România și-a propus în SNDD 2030 o abordare 
INTEGRATĂ și sistemică a celor 17 ODD pentru a se 
atinge țintele și obiectivele stabilite, întreagă activitate 
fiind focalizată spre cetățeni și a nevoilor generațiilor 
viitoare. .

În cei 5 ani de la adoptarea documentului s-au realizat 
progrese importante, pentru tranziția României către 
o societate sustenabilă. A fost înființat Comitetul
Interdepartamental, Consiliul Consultativ de 
Dezvoltare Durabilă, Nucleele de Dezvoltare Durabilă 
de la Ministerele implicate, s-au început consultări 
cu alte organizații neguvernamentale, care sprijină 
atingerea obiectivelor. A fost accesată o finanțare din 
Fonduri UE POCA pentru sprijinirea tuturor acțiunilor 
propuse. Au fost achiziționate sevicii de consultanță, în 
baza Deciziei Primului Ministru nr 372/01.07.2021 s-a 
înființat și a început să funcționeze pe o durată de 3 ani 
Consiliul Consultativ de Dezvoltare Durabilă-CCDD 
format din 34 de experți, câte 2 pentru fiecare  Obiectiv 
DD-ODD. A fost înființată Coaliția pentru Dezvoltare 
Durabilă formată din tot spectrul social, organizații 
neguvernamentale, autorități locale, patronate, 
sindicate, mediul academic de educație, Consiliul 
Rectorilor,  entități de cercetare inovare, mass media, 
culte, fermieri, tineri și vârstnici, pentru a se asigura 
un dialog continuu cu toată societatea civilă în scopul 
menținerii unui echilibru și a unor acțiuni corective 
pentru atingerea obiectivelor stabilite și perfecționarea 
permanentă a activităților.

A fost elaborat Planul Național de Acțiuni pentru 
îndeplinirea Agendei 2030 acesta fiind aprobat prin 
HG 754/2022. Acest document de lucru al întregului 
aparat guvernamental, instituții centrale și/sau locale 

care prevede în mare, 4 direcții prioritare de acțiuni: 
Consolidarea și extinderea cadrului de guvernanță 
pentru Dezvoltare, Susținerea Implementării SNDDR 
2030 prin programe de Educație și Formare pentru 
Dezvoltare Durabilă, Promovarea Principiilor și Valorilor 
conceptului de Dezvoltare Durabilă și component 
de Monitorizare și evaluare.  În perioada noiembrie 
2022-februarie 2023, au loc diseminările regionale 
pe teritoriul național a acestor documente. Planul de 
acțiuni a fost lansat într-o conferință internațională 
organizată cu participarea OECD (cu care România 
se află în faza finală de negociere de aderare) și o 
prezentare internațională la sediul ONU New York.

În luna februarie 2022 împreună cu Institutul Național 
de Statistică s-a definit setul de indicatori naționali prin 
care  a început să fie urmărită implementarea SNDD cu 
Planul de Acțiuni la nivel național cu un număr de 98 
de indicatori de bază și alți cca 196 indicatori secundari 
și terțiari. Mai sunt în analiză un set de indicatori de 
rezervă, unde nu există surse de date, dar care sunt 
prevăzute în standardele internaționale sau naționale. 
În acest an Eurostat  a publicat Raportul “Monitoring 
report progress towards the SDGs în an EU context” 
cu progresele înregistrate pe Obiectivele analizate 
pe ultimii 5 ani. ODD 7 Energie se află pe locul 4 cu 
progrese semnificative.  

Obiectivul de Dezvoltare Durabilă ODD7 ENERGIE 
curată și la prețuri accesibile este corelat sistemic 
cu toate celelalte obiective, dar mai ales cu: ODD 4 
Educație, ODD 6 Apă curate și sănătate, ODD 8 Muncă 
decentă și creștere economică, ODD 9 Industrie 
inovație și infrastructură, ODD 11 Orașe și Comunități 
sustenabile,  ODD 13 Acțiuni Climatice-Mediu, ODD 
14 Viață acvatică, ODD 15 Viață terestră, ODD 17 
Parteneriate pentru realizarea obiectivelor. Obiectivul 
macroeconomic major este că toate obiectivele să 
se dezvolte coerent și continuu pentru a se atinge 
țintele stabilite pentru 2030. “Nimeni nu rămâne în 
urmă” este o deviza importantă și în ODD 7 Energie 
ea este cu mult mai bine apreciată și urmărită având 
în vedere valorile foarte mari de investiții și duratele 
lor de realizare care depășesc ciclurile electorale ale 
mediului politic, fiind nevoie de foarte multă coerență,  
predictibilitate și stabilitate legislativă, de reglementare 
fiscală și de finanțare. Liberalizarea (atentă și 
responsabilă!) a piețelor de energie și gaze, extinderea 
și interconectarea rețelelor de energie și gaze, sisteme 
de servicii interactive (Contorizări și rețele inteligente) 
cu reducerea costurilor suportate de consumatori 
au fost obiective cu care s-a pornit la drum, dar 
care au fost puternic afectate de Pandemie, de criză 
internațională a piețelor de energie și gaze, de războiul 
din Ucraina. Menținerea unui mixt energetic echilibrat 
cu valorificarea resurselor interne, diversificarea 
surselor de import (care să nu fie sensibile la diversele 
crize), modernizarea și creșterea performanțelor/
eficienței energetice a instalațiilor SEN, dezvoltarea 
producerii de energie din surse regenerabile (conform 
cerințelor Taxonomiei UE 2050) sau cu emisii reduse 
de gaze cu efect de seră. Țintele 2030 stabilite pentru 
ODD 7 Energie sunt:

• Extinderea rețelelor de Transport și Distribuție-

T&D de energie Electrică și gaze naturale în vederea 
asigurării accesului tuturor consumatorilor casnici 
și industriali la surse sigure de energie la prețuri 
acceptabile;

• Asigurarea securității cibernetice a platformelor
de monitorizare  a rețelelor de T&D energie electrică și 
gaze naturale;

• Decuplarea creșterii economice de procesele de
epuizare a unor resurse și de degradare a a mediului 
prin creșterea eficienței energetice (cu minim 27% 
comparative cu scenariul status quo) și folosirea 
extinsă a schemelor EU ETS în condiții de piață 
previzibile și stabile (ceea ce nu se întâmplă și crează 
serioase disfuncționalități);

• Creșterea ponderii surselor regenerabile (și
a stocării care nu este menționată în clar, dar este 
subînțeleasă ca necesară) și celor cu emisii reduse în 
sectoarele de transporturi (electric și Hidrogen);

• Asigurarea unui cadru de reglementare stabil
și transparent pentru eficiență energetică, mai ales în 
domeniul clădirilor publice și rezidențiale unde există 
foarte mari rămâneri în urmă față de media UE;

• Susținerea dezvoltării și implementării unor
standarde de eficientă energetică crescută a aparaturii 
și instalațiilor folosite pentru  consumul casnic, 
industrial și transporturi  în accord cu revoluția 
tehnologică digitală (R4.0).

Dezvoltarea Conceptului de Dezvoltare Durabilă a 
impus apariția în nomenclatorul de meserii a unei 
noi ocupații de experți în dezvoltare Durabilă. În 
cursul anului 2022 la ASE au fost școlarizați primii 
150 de experți de Dezvoltare Durabilă din aparatul 
central al statului, ministere, agenții, Curte de Conturi, 
INS, etc.  Până în 2026 vor mai fi școlarizați încă cca 
2000 de experți din cadrul Unităților Administrativ 
Teritoriale județene și locale în strânsă colaborare cu 
9 instituții de învățământ superior sub coordonarea 
Departamentului de Dezvoltare Durabilă și a Consiliului 
Național al Rectorilor. Se vor dezvolta programe 
similare pe domenii (prevăzute în Planul de acțiuni) 
astfel încât toate societățile comerciale să se apropie 
fiecare pe domeniile sale specifice de acest concept 
și de standardele internaționale asimilate sau aflate în 
lucru,  ca standarde naționale ASRO.

Recent a început să fie disponibil Agregatorul de 
Date de Dezvoltare Durabilă existent pe site-ul 
Departamentului de Dezvoltare Durabilă. Acest 
agregator este în consultare/testare/lucru  și va fi 
finalizat până în februarie 2023. Agreatorul folosește o 
bază de date Tempo și se vor putea vizualiza indicatori 
naționali, regionali sau ai UE cu linkuri care aduc 
aceste informații cu statisticile aferente pe un sigur 
site național. Foarte recent (în 29.11.2022) Curtea de 
Conturi a UE a Elaborat un Raport foarte interesant 
în care a analizat calitatea Statisticilor Eurostat ale UE 
publicând un set de recomandări. Recomandările CC 
au fost evaluate și analizate de Comisia Europeană 
acestea devenind niște instrumente de lucru deosebit 
de utile mai ales pentru Dezvoltarea Durabilă ca un fel 
de tablou de bord.

Se află în curs de elaborare Codul sustenabilității 
elaborat prin adaptarea de la modelul folosit de 
Germania.

Se află în curs de înființare Centrul de Excelență pentru 

Dezvoltare Durabilă (cu o finanțare internațională 
OECD-WB).

Consiliul Consultativ de Dezvoltare Durabilă a elaborat 
și urmează să fie publicate pe site-ul Departamentului 
de Dezvoltare Durabilă mai multe articole de bune 
practici pe domenii care să ajute autoritățile, specialiștii 
și marele public să înțeleagă și să aplice acest concept.

La nivelul Departamentului de Dezvoltare Durabilă 
există un program deosebit de dens de activități 
interne și internaționale, de schimburi de informații 
și diseminare pe aceste teme, România situându-se 
în fruntea activităților pe acest subiect în UE chiar cu 
câteva premiere importante.

Subiectul fiind într-o evoluție dinamică, Mesagerul 
Energetic al CNR - CME va reveni cu noi informații de 
interes pentru energie și domeniile conexe pe lângă 
cele aproape zilnice de pe site-ul Departamentului 
din spațiul virtual, atât pe Facebook Linkedin sau 
Instagram. 
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Așa cum este cunoscut, de multe milioane de ani, 
toată natura se încălzeşte de la soare, iar oamenii se 
întreabă de unde are soarele atâta energie. Întrebarea 
a început să-şi găsească răspuns începând cu sfârşitul 
secolului XIX când au început studiile aprofundate 
privind structura atomului şi a forţelor care acţionează 
în interiorul acestuia.  A rezultat faptul că în soare şi în 
alte stele au loc reacţii termonucleare de fuziune.

Transformarea hidrogenului în heliu este cea mai 
frecventă reacţie de fuziune nucleară. Aceste reacţii 
oferă energie soarelui nostru şi celorlalte stele. Când 
se termină proviziile de hidrogen, stelele masive pot 
ajunge să fuzioneze elemente mult mai grele, până 
ajung la fier. Fuzionarea atomilor mai grei este un 
proces care are nevoie de multă energie. În acest 
fel, reacţiile de fuziune care creează atomi mai grei 
decât fierul pot avea loc numai în cazul în care există 
o abundenţă de energie, cum ar fi atunci când o stea
masivă explodează ca o supernova. 

În soarele nostru, în fiecare secundă, 657 milioane de 
tone de hidrogen sunt transformate în 653 milioane 
de tone de heliu. Cele 4 milioane de tone diferenţă 
sunt convertite în radiații – acest fenomen asigurând 
strălucirea Soarelui. Temperaturile extreme și presiunea 
înaltă creează o stare a materiei, puternic ionizată, 
numită plasmă și care este menținută în volumul 
respectiv prin intermediul forțelor gravitaționale. 
Fuziunea nucleară este reacția nucleară prin care două 
nuclee atomice reacționează pentru a forma un nou 
nucleu, mai greu (cu masă mai ridicată) decât nucleele 
inițiale. Ca urmare a fuziunii se produc și alte particule 
subatomice, ca de exemplu neutroni sau particule alfa 
(nuclee de heliu) sau beta (electroni sau pozitroni).

Recent, cercetătorii de la National Ignition Facility de 
la Laboratorul Național Lawrence Livermore (LNLL) 
din statul California au anunțat că au avut un succes 
deosebit în cadrul unui experiment de reacție de 
fuziune prin  obținerea unui „câștig net de energie" de 
peste 120%. Un ansamblu de 192 de fascicule de laser 
au permis încălzirea capsulei ce conține hidrogen la 
o temperatură de 100 de milioane de grade Celsius,
mai mult decât temperatura din centrul Soarelui și 
comprimarea cu o presiune de 100 de miliarde de ori 
mai mare decât presiunea din atmosfera Pământului. În 
aceste condiții extreme, capsula începe să implodeze, 
forțând atomii de hidrogen să fuzioneze și să elibereze 
energie.

Deși experimentul a costat circa 3,5 miliarde dolari, 
rezultatul obținut indică, pentru prima dată, posibilitatea 
practică de obținere de energie și perspectiva de a 
avea o sursă de energie practic nelimitată și ecologică 
atunci când reactoarele de fuziune vor deveni viabile 
din punct de vedere tehnologic și economic.

Pentru inițierea reacției de fuziune trebuie învinsă 
repulsia coulombiană dintre nuclee. În acest scop 
nucleele trebuie să atingă energii cinetice incidente 
mari, de la câțiva keV la câteva sute de keV. Este 
relativ simplă accelerarea particulelor ușoare la aceste 
energii. Dar energia necesară pentru funcționarea 
acceleratoarelor de particule depășește cu mult 
energia rezultată în cadrul procesului de fuziune. Este 
mai eficientă utilizarea unei soluții alternative: energia 
cinetica a reactanților poate să apară ca rezultat al 
temperaturii înalte a unui gaz de particule. În cadrul 
reacțiilor termonucleare, la temperaturi de zeci sau sute 
de milioane de grade Kelvin, electronii sunt expulzați 
din atomi, reactanții existând ca o plasmă fierbinte. 

Experimentul efectuat a urmărit realizarea fuziunii prin 
care se combină doi atomi ușori, precum izotopii de 
hidrogen – deuteriu și tritiu – pentru a forma heliul, 
un atom mai greu (fig. 1). Reacția conduce la apariția 
heliului, a unui neutron dar și circa 17,6 MeV (7,811019 
kWh). Deoarece în acest proces sunt utilizați izotopi de 
hidrogen, iar hidrogenul este larg accesibil în mediul 
nostru, realizarea reacției nucleare cu izotopi de 
hidrogen și obținerea energiei din fuziunea acestora 
este extrem de atractivă și oferă, în principiu, o sursă 
nelimitată de energie.

Eficiența fuziunii nucleare este determinată de forțele 
de coeziune care acționează în interiorul atomului și 
țin strâns împreună protonii și neutronii acelor atomi. 
Dacă o reacție nucleară produce nuclee care sunt mai 
strâns legate decât originalele, atunci energia poate fi 
produsă prin fuziune, iar în cazul reacțiilor de fisiune 
rezultă componente cu forțe de coeziune mai mici.

Se consideră că atomii cu cele mai strâns legate nuclee 
sunt cei ai elementelor având dimeniunea nucleului 

apropiată de cea a fierului (fig.2), care are 26 de protoni 
şi masa atomică (numărul de protoni și numărul de 
neutroni din nucleul atomic) egală cu 56.  

Se poate elibera energie fie prin divizarea nucleelor 
foarte mari, cum ar fi uraniul cu cei 92 de protoni ai săi 
(rezultând atomi mai mici), fie prin fuzionarea nucleelor 
foarte ușoare, cum ar fi hidrogenul, elementul cu un 
singur proton (rezultând atomi mai mari). Fierul este 
granița dintre fuziune şi fisiune.

Reacțiile de fuziune nu sunt ușor de realizat având 
în vedere că presiunile și temperaturile necesare 
sunt extrem de mari, în general de ordinul a sute de 
milioane de grade Kelvin și odată plasma fierbinte 
creată rămâne problema menținerii și izolării ei pentru 
un timp suficient de lung, astfel încât să declanșeze 
eliberarea de energie. Odată ce acest lucru este 
realizat și au loc suficiente reacții de fuziune, condițiile 
se automențin astfel încât se poate realiza o producție 
continuă de energie.

Condiția necesară pentru eliberarea de energie de 
la un reactor termonuclear este dată de criteriul lui 
Lawson care arată că produsul dintre densitatea de 
nuclee ne din plasmă și timpul confinării (izolării) TE  
la temperatura de ardere trebuie să depășească o 
anumită valoare de prag. Pentru reacția de fuziune 
Deuteriu-Tritiu acesta este:

ne ∙ TE ≥ 1,5 ∙ 1020 s/m3  .

Necesitatea de a avea o temperatură înaltă presupune 
ca plasma să nu intre în contact cu pereții. În cazul 
confinării magnetice, în care densitatea de particule 
este mai mare, de aproximativ 1020/m3, timpul de 
confinare dat de criteriul Lawson trebuie să fie mai 
mare de 1s. 

Câmpul magnetic de confinare este conceput astfel 
încât particulele sa rămână în interiorul incintei pentru 
a menține temperatura de reacție necesară producerii 

fuziunii. Configurația cea mai eficientă a câmpului 
magnetic este cea toroidală (fig.3). Camera reactorului 
seamănă cu o gogoașă și are o formă închisă. De 
fapt, pentru a asigura stabilitatea plasmei, liniile de 
câmp magnetic urmează un traseu elicoidal. O astfel 
de izolare este furnizată de dispozitive cunoscute sub 
numele de Tokamak, stelarator și RFP (reverse pinch 
field).

Într-un Tokamak sunt amplasate o serie de bobine 
în jurul camerei de reacții în forma de tor. Miezul 
transformatorului trece prin centrul Tokamak-ului, în 
timp ce curentul electric de plasmă care încălzește 
plasma la o temperatură necesară foarte ridicată, de 
circa 10 milioane de K, formează un circuit secundar. 
Câmpul magnetic perpendicular, numit și poloidal este 
indus atât intern de către curentul electric de plasma, 
cât și extern de către bobine poloidale dispuse de-a 
lungul perimetrului camerei.

Energie din fuziunea nucleară
Nicolae GOLOVANOV, Prof. em. dr. ing., consilier CNR-CME

Fig. 1 - Fuziunea dintre isotopii hidrogenului: Deuteriu (un proton şi un neutron, masa atomică 2) 
şi Tritiu (un proton şi  2 neutroni, masa atomică 3)

Fig. 2 - Variaţia energiei de coeziune nucleară cu masa atomică.

Energie termică Energie 17,6 MeV 

Neutron+ 14,1 MeVDeuteriu 𝐻𝐻!"

Tritiu 𝐻𝐻!#
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Spre deosebire de fisiunea nucleară, reacția de fuziune 
nucleară într-un tokamak este o reacție inerent sigură 
(neexistând riscul reacției în lanț). Însă motivele care 
au făcut ca fuziunea să fie atât de dificil de realizat 
până în prezent sunt aceleași care o fac sigură: este 
o reacție fin echilibrată și foarte sensibilă la condiții –
reacția încetează dacă plasma este prea rece sau prea 
fierbinte, ori dacă există prea mult combustibil sau nu 
este suficient, ori dacă sunt prea mulți contaminanți, 
sau dacă câmpurile magnetice nu sunt configurate 
corect pentru a controla turbulența plasmei fierbinți.

Totuși există riscuri legate de reactoarele de fuziune. În 
special trebuie să se țină seama de producția masivă 
de neutroni și de tritiul care este radioactiv. Prezența 
sărurilor de litiu topite și a beriliului cancerigen pot fi, 
de asemenea, o problemă.

În reactoarele Tokamak, plasma (Deuteriu şi Tritiu) este 
încălzită și confinată la o densitate de aproximativ 1021 
de particule pe metru cub iar deplasarea particulelor 
încărcate în plasmă poate fi controlată de un câmp 
magnetic exterior. 

Deuteriul poate fi ușor de obținut din apă (30 de grame 
pe metru cub). Tritiul trebuie să fie produs fie într-un 
reactor nuclear sau într-un reactor de fuziune din litiu, 
un element care poate fi găsit în scoarța terestra în 
cantități mari.

Pentru a genera 8760 GWh într-o centrală electrică cu 
fuziune este nevoie de aproximativ100 kg de deuteriu 
și 150 kg de tritiu pentru fuziune (pentru obţinerea 
aceleeaşi energiei într-o centrală cu fisiune sunt 
necesare circa 35 de tone de UO2).

Se apreciază că vor fi necesare câteva decenii pentru 
ca centralele electice cu fuziune să devină funcţionale 
tehnic şi economic.

În urma reacţiilor de fuziune nu rezultă niciun material 
care ar putea fi utilizat pentru producția de arme 
nucleare. Din păcate, energia termonucleară a fost 
deja folosită în scopuri militare și anume în crearea 
bombei cu hidrogen.

Fig.3 - Configuraţia unei instalaţii de tip Tokamak

Câmp magnetic poloidal

Bobina pentru câmpul
poloidal interior

(circuitul primar al 
transformatorului)

Bobine exterioare de 
câmp magentic poloidal
(pentru poziţionarea şi

modelarea plasmei)

Bobine pentru câmpul
toroidal

Câmpul magnetic 
toroidal

Câmpul magnetic 
helicoial rezultat

Curentul electric de 
plasmă
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Guvernele din întreaga 
lume au identificat criza 
încălzirii globale drept una 
dintre provocările definitorii 
pentru generațiile actuale și 
o amenințare existențială cât
se poate de veridică. Experții 
climatologi au afirmat că 
schimbările climatice sunt 
larg răspândite, rapide și 
se intensifică, iar reducerile 
puternice, rapide și susținute 
ale emisiilor de gaze cu 
efect de seră necesare 

pentru a îndeplini obiectivele de reducere a emisiilor, 
conform Acordului de la Paris, nu sunt pe drumul 
cel bun. Amploarea acestor provocări climatice nu 
trebuie subestimată. Creșterea temperaturilor medii 

globale ar trebui limitată cu până la 1,5°C față de 
nivelurile preindustriale actuale, până la sfârșitul 
secolului, deoarece planeta are un „buget de carbon” 
de doar 420 de gigatone de emisii de dioxid de 
carbon. Astfel, dacă emisiile nete de carbon vor 
atinge vârful, în următorii câțiva ani și emisiile nu vor 
fi reduse la zero până în 2100 (sau mai devreme), vor 
fi necesare schimbări strategice în întreaga lume la 
nivel guvernamental, precum și investiții semnificative 
în inovare și infrastructură pentru exploatarea masivă 
a resurselor energetice verzi. Mai precis, sistemele 
electrice vor trebui decarbonizate; flotele de vehicule 
vor trebui electrificate sau trecute la combustibili 
verzi și o serie de sectoare industriale vor trebui, de 
asemenea, să fie transformate și retehnologizate.

Energy and process-related CO2 emissions by sector:

Având în vedere aceste aspecte, multe dintre modelele 
credibile pentru îndreptarea acestei situații arată 
că energia nucleară are un rol important de jucat în 
eforturile globale de atenuare a schimbărilor climatice. 
Energia nucleară joacă un rol semnificativ în reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). În ciuda 
analizelor clare din nenumărate surse, inclusiv ale 
Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) 
și ale Agenției pentru Energie Nucleară (NEA), ce indică 
necesitatea unei abordări ”mai serioase” care să includă 
energia nucleară în acest dialog și în ciuda Actului 
Delegat de Taxonomie privind includerea energiei 

nucleare ca sursă de energie verde, unele activități 
multinaționale, instituții financiare și factori de decizie, 
evită discuțiile despre energia nucleară ca alternativă 
pentru decarbonizare progresivă. Această dinamică 
este profund problematică pentru cauza reducerilor de 
carbon. Toate tehnologiile cu emisii scăzute de carbon, 
inclusiv energia nucleară, trebuie incluse în discuțiile 
relevante despre tranziția energetică pentru a menține 
integritatea și baza de dovezi a dialogului politic. Fără 
o contribuție semnificativă din zona energiei nucleare,
perspectivele de îndeplinire a obiectivelor Acordului 
de la Paris vor fi semnificativ mai scăzute.

Sursa: IEA (2019)

Rolul energiei nucleare în cogenerare 
- provocările generate de schimbările 
climatice
Dr. ing. Daniel-Dumitru ENE, Agenția Nucleară pentru Deșeuri Radioactive 
(ANDR), Membru FEL Romania

În economiile avansate, energia nucleară este 
cea mai mare sursă de energie electrică cu emisii 
scăzute de carbon, furnizând aproximativ 40% din 
totalul producției cu emisii scăzute de carbon. Astăzi, 
energia nucleară furnizează aproximativ 10% din 
electricitatea mondială din 444 de reactoare nucleare 
în funcțiune în întreaga lume, oferind o capacitate de 
394 GWe . Energia nucleară este cea mai mare sursă 
de producere a energiei electrice fără emisii în țările 
OECD și a doua cea mai mare sursă la nivel mondial 
(după energia hidroelectrică). Mai sunt în construcție 
aproximativ 50 de reactoare nucleare comerciale, care 
vor oferi o capacitate suplimentară de 55 de gigawați 
și sunt planificate peste 100 de reactoare suplimentare. 
Capacitatea nucleară existentă înlocuiește 1,6 gigatone 
de emisii de dioxid de carbon anual și din 1971 a înlocuit 
66 de gigatone de dioxid de carbon, echivalentul a doi 
ani de emisii globale.

Pe lângă producția de energie electrică, aceste 
tehnologii pot susține sisteme și aplicații de energie 
hibridă, inclusiv cuplarea sectorială, combinarea 
de căldură și energie (cogenerare) pentru industria 
grea și extracția resurselor, producția de hidrogen și 
combustibil sintetic, desalinizare și oprire.

Există suficiente resurse de uraniu pentru a sprijini 
utilizarea continuă a energiei nucleare și creșterea 
semnificativă a capacității nucleare pentru generarea 
de energie electrică cu emisii scăzute de carbon și 
alte utilizări pe termen lung. Vor fi necesare explorări 
considerabile, tehnici inovatoare și investiții în timp util 
pentru a transforma aceste resurse în uraniu rafinat 
gata pentru producerea de combustibil nuclear și 
pentru a facilita desfășurarea tehnologiilor nucleare 
promițătoare.

Dincolo de energie electrică, decarbonarea sectorului 
energetic mondial poate fi îmbunătățită prin utilizarea 
căldurii (aburului) și a electricității din reactoarele 
nucleare pentru aplicații non-energetice: termoficare, 
producție de hidrogen și combustibil sintetic sau 
desalinizare, toate procesele care funcționează în 
principal astăzi pe combustibili fosili (cărbune, petrol, 
gaz) sau biomasă. Fezabilitatea aplicațiilor non-
electrice ale energiei nucleare a fost deja demonstrată 
prin zeci de ani de experiență. Aplicațiile non-electrice 
ale energiei nucleare sunt cel mai probabil să se dezvolte 
dacă cogenerarea nucleară este mai economică decât 
soluțiile tehnice pe care le înlocuiește, și anume 
producția de abur și electricitate pe bază de gaz.

Energia nucleară ar putea furniza căldură fără aceeași 
poluare a aerului. Un alt avantaj al energiei nucleare 

este costul stabil de producție. Uraniul reprezintă doar 
5% din costul de producere a energiei nucleare, ceea 
ce ajută în mare măsură la deconectarea costurilor de 
producție a energiei electrice/căldurii și a prețurilor de 
pe piața combustibililor în comparație cu generarea 
pe bază de combustibili fosili și oferă consumatorilor 
securitate energetică.

La sfârșitul anului 2020, 70 de unități din reactoarele 
nucleare operaționale au fost utilizate, cel puțin parțial, 
pentru aplicații non-electrice. Mai mulți furnizori au 
început, de asemenea, să dezvolte reactoare modulare 
mici (Small Modular Reactors, SMR), dintre care 
unele se bazează pe concepte de generația IV. Unele 
dintre conceptele SMR sunt vizate pentru aplicații 
de cogenerare, cum ar fi desalinizarea apei de mare, 
producția de hidrogen și încălzirea industrială.

Finanțarea unei centrale nucleare de cogenerare 
ridică provocări și oportunități suplimentare în 
comparație cu centralele nucleare numai cu energie 
electrică, deoarece există mai mulți factori interesați 
implicați. Centralele de cogenerare se adresează a 
două piețe diferite: electricitate și căldură (sau produs 
industrial). Din punct de vedere economic, centralele 
de cogenerare pot adopta fie un model de afaceri 
integrat, fie unul neintegrat. 

Aplicațiile de cogenerare ale energiei nucleare sunt cel 
mai probabil pe cale să se dezvolte dacă cogenerarea 
nucleară este mai economică decât soluțiile tehnice 
pe care le înlocuiește, în esență producția de abur și 
electricitate pe bază de gaz. Datorită costurilor sale și 
economiile la scară largă, energia nucleară ar putea 
fi adecvată ( adică competitivă față de aplicațiile 
de combustibili fosili) pentru cererea combinată 
semnificativă de căldură și electricitate. 

Sectorul energiei nucleare poate sprijini eforturile 
viitoare de atenuare a schimbărilor climatice într-o 
varietate de moduri. Guvernele ar trebui să recunoască 
faptul că modelul de cogenerare cu ajutorul energiei 
nucleare poate fi o parte integrantă a sistemelor 
energetice cu emisii reduse de carbon. Politicile 
guvernamentale ar trebui să favorizeze promovarea 
energiei termice nucleare și să descurajeze utilizarea 
combustibililor fosili prin taxe pe carbon și alte 
stimulente. Astfel de politici ar trebui, de asemenea, să 
recunoască faptul că această metodă de cogenerarea 
nucleară ajută la creșterea pătrunderii surselor 
regenerabile în rețea, asigurând în același timp 
fiabilitatea rețelei și viabilitatea economică a sistemului 
integrat.
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Evenimentele din 2022 ne-au reamintit cu tărie 
relevanța cadrului Trilemei. Necesitatea de a găsi 
un echilibru între securitatea energetică, echitatea 
(accesibilitate) și durabilitatea mediului nu a fost 
niciodată mai presantă, iar diversitatea provocărilor 
cu care se confruntă țările este mai clară ca niciodată. 
Ne aflăm în mijlocul unei crize energetice globale, însă 
diferite țări se confruntă cu criza în moduri diferite.

The World Energy Trilemma se află în cel de-al 12-lea 
an de publicare, într-o perioadă de șocuri energetice 
fără precedent și de crize multiple care continuă 
să provoace perturbări ale sistemelor energetice. 
Interacțiunea acestor șocuri și crize are un impact 
în cascadă care afectează securitatea energetică, 
accesibilitatea energiei și aspecte legate de durabilitate, 
inclusiv schimbările climatice în toate regiunile. 
Realizarea unei tranziții energetice curate și corecte 
care să asigure în același timp o cale sigură, echitabilă 
și durabilă continuă să fie o problemă complexă.

La momentul redactării acestei publicații, evoluțiile 
emergente indică faptul că guvernele și societatea în 
general se aliniază din nou în ceea ce privește opțiunile 
și cea mai bună cale de urmat în ceea ce privește 
politicile energetice, prețurile și noile parteneriate 
privind securitatea energetică. Aceste evoluții oferă 
oportunități unice nu numai pentru a reexamina 
importanța menținerii echilibrului între dimensiunile 
trilemei, ci și pentru a lua în considerare extinderea 
cadrului existent ca instrument practic care să permită 
liderilor să ia decizii necesare pentru a prioritiza 
nevoile societății lor diverse. Energia transcende toate 
sectoarele și contribuie la dezvoltarea economiilor 
mondiale, fiind elementul vital al societății moderne. 
Țările vor trebui să evalueze căile (opțiunile) care 
funcționează pentru oameni și pentru planetă, iar acest 
lucru va necesita ajustări în cadrul celor trei piloni ai 
Trilemei la realitățile lor locale.

Există în continuare incertitudini în ceea ce privește 
viitorul; lecțiile învățate în deceniile de măsurare a 
Trilemei energetice mondiale oferă o bază stabilă pentru 
măsurarea performanței energetice și înțelegerea 
tendințelor globale. Indicele World Energy Trilemma 
oferă o privire retrospectivă asupra punctelor de stres 
și de creștere de-a lungul anilor. 

Cadrul Trilemma continuă să ofere o bază de referință 
pentru conceperea și dezvoltarea de noi perspective 

pentru a ajuta regiunile să înțeleagă impactul și să 
urmărească progresul tranzițiilor lor energetice.

Indicele Trilema energetică este, prin concepție, o 
analiză a tendințelor în domeniul energiei. Indicele 
utilizează cele mai recente date publicate pentru a 
calcula performanța la un moment dat și o compară 
cu datele istorice pentru a măsura progresul. Nu 
este un instrument de predicție a ceea ce s-ar putea 
întâmpla în viitor, ci se bazează pe datele utilizate, 
așa cum sunt ele la momentul respectiv. Prezența 
țărilor europene printre primele zece țări cu cele mai 
bune performanțe în materie de securitate energetică 
reflectă performanțele acestora de-a lungul timpului și 
nu este un indicator al provocărilor actuale cu care se 
confruntă securitatea energetică. regiune.

• Securitatea energetică

Dimensiunea securității energetice măsoară 
capacitatea unei țări de a satisface cererea actuală și 
viitoare de energie. O comunitate sigură din punct de 
vedere energetic va fi, de asemenea, capabilă să reziste 
și să reacționeze la șocurile în materie de aprovizionare 
pentru a reduce la minimum perturbarea activității 
economice și a consumatorilor. 

• Echitatea energetică

Dimensiunea "echitate energetică" măsoară 
performanța în ceea ce privește asigurarea accesului 
la energie fiabilă și la prețuri accesibile, ca factor de 
dezvoltare socioeconomică. Dimensiunea evaluează 
accesul binar de bază la electricitate și la combustibili 
și tehnologii de gătit nepoluante, fiabilitatea, 
disponibilitatea și abundența energiei, precum și 
accesibilitatea combustibilului, a electricității și a 
gazului (dacă este cazul).

• Sustenabilitatea mediului

Sustenabilitatea mediului măsoară performanța 
sistemului energetic al unei țări în ceea ce privește 
evitarea daunelor aduse mediului și atenuarea 
schimbărilor climatice. Aceasta ia în considerare 
eficiența resurselor energetice, decarbonarea, emisiile 
de dioxid de carbon și de metan și poluarea aerului. 
Pentru a asigura o comparație echitabilă între țări, 
scorul de sustenabilitate este calculat prin încorporarea 
de informații privind populația, producția globală de 
energie și PIB-ul.

Indexul Trilemei Energetice
Profilul energetic al Europei: nevoia urgentă de 
diversificare pune sub semnul întrebării angajamentul 
față de obiectivele de durabilitate

Actuala criză energetică din Europa a dat peste cap 
presupunerile anterioare cu privire la starea energiei 
la nivel mondial. În timp ce Europa se străduiește 
să se diversifice, criza are efecte grave asupra 
multor țări din întreaga lume. Amenințarea la adresa 
securității energetice, coroborată cu creșterea inflației 
la nivel mondial, a evidențiat problemele legate de 
accesibilitatea energiei. Speranța este că investițiile 
sporite în surse regenerabile și în hidrogenul verde 
vor favoriza o energie mai accesibilă. Este probabil 
ca Europa să aibă nevoie de un consum sporit de 
combustibili fosili pentru a satisface cererea tot mai 
mare de energie.

Ce arată performanța țării?

• Gradul: A (cel mai bun), B, C, D (cel mai rău)

Semnificație: Se acordă o notă pentru performanța 
în trei dimensiuni principale (prima literă pentru 
securitate, a doua pentru echitate, a treia pentru 
durabilitate) care acoperă 90% din nota totală și o 
dimensiune suplimentară. (a 4-a literă pentru Contextul 
țării) care acoperă restul de 10%. Valoarea calificativului 
depinde de quartila în care se încadrează scorul țării 
respective:Grad A: primele 25% din țări, Grad B: între 
primele 25 și 50 % din țările din top, Grad C: între 50% 
și 75%, Grad D: între 75% și 100%.

• Rangul: 1 (cel mai bun) ... 125 (cel mai rău)

Semnificație: Clasamentul oferă doar o informație 
foarte scurtă și limitată despre performanța unei țări 
- informează doar unde se situează țara respectivă în 
indicele complet, prin urmare, nota, scorul, contextul 
și mai ales istoricul complet indexat al performanței 
țării trebuie luate în considerare atunci când se face o 
comparație cu altele. 

• Scorul Trilemei: Gama de valori: 100 (cel mai bun) ...
0 (cel mai rău)

Semnificație: Se acordă o valoare de scor pentru 
performanța globală, precum și pentru fiecare 
dimensiune (securitate, echitate, durabilitate, context 
național) determinată de performanța țării în ceea 
ce privește indicatorii; scorul se poate schimba chiar 
dacă datele nu s-au schimbat, deoarece scorul reflectă 
performanța în comparație cu alte țări care s-ar putea 
să se fi îmbunătățit la un anumit indicator.

România, în anul 2022 a înregistrat următorul indice 
de performanță: 20 ABAb cu un scor al Trilemei 
74,8 și cu următoarele clasamente pentru cele trei 
dimensiuni ale Trilemei: Securitate energetică 
– 17, Echitate energetică – 49 și Sustenabilitatea
mediului – 21. 

România ocupă locul 20 la nivel global, urcând o poziție 
din 2021, cu o notă generală ABA, care a rămas stabilă 
din 2016. Indicele acțiunilor din sectorul energetic s-a 
îmbunătățit considerabil în ultimul an și a atins un 
maxim istoric din anul 2000, când a fost lansat Indicele 
Trilema Energetică. Acest lucru reflectă eforturile 
politice ale țării orientate spre legătura "prețuri 
energetice - accesibilitate". Cu toate acestea, indicele 
de securitate energetică s-a deteriorat și a revenit 
la nivelurile din 2014 după 7 ani de scoruri istorice 
constante, în principal din cauza începerii procesului 
de dezafectare a cărbunelui. Principala provocare 
pentru România în ceea ce privește securitatea 
energetică este dependența de importuri - aspect 
foarte important și pe agenda regională.

În Fig. 1 este prezentată, cu ajutorul Instrumentului 
online Trilemma, performanța indicelui Trilemei 
Energiei începând cu anul 2000, utilizând date 
longitudinale cu profiluri individuale de țară, în cazul 
de față pentru România.

Fig. 1 - Liniile de tendință urmăresc performanța României în fiecare 
dimensiune, pornind de la un nivel de referință de 100 în anul 2000
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În prezent, lumea se află în mijlocul primei crize 
energetice cu adevărat globale, cu efecte care se vor 
resimți în anii următori. Invazia neprovocată a Rusiei 
în Ucraina în luna februarie a avut un impact profund 
asupra sistemului energetic global, perturbând 
modelele de cerere și ofertă și distrugând relațiile 
comerciale de lungă durată. Una dintre constatările 
surprinzătoare ale World Energy Outlook (WEO) din 
acest an este că, în urma combinației dintre pandemia 
Covid și actuala criză energetică, 70 de milioane de 
persoane care au obținut recent acces la electricitate 
își vor pierde probabil capacitatea de a-și permite 
acest acces, iar 100 de milioane de persoane ar putea 
să nu mai poată găti cu combustibili curați, revenind 
la mijloace de gătit nesănătoase și nesigure. Aceasta 
este o tragedie globală. Și nu ne confruntăm doar cu o 
criză energetică: multe țări se confruntă, de asemenea, 
cu o criză a securității alimentare și cu impactul tot mai 
vizibil al schimbărilor climatice.

În timp ce lumea se confruntă cu acest șoc energetic 
fără precedent și cu alte crize care se suprapun, trebuie 
să înțelegem clar cum am ajuns aici și unde trebuie să 
ajungem. Analiza prezentată în prezentul raport, „World 
Energy Outlook 2022” este deosebit de importantă 
pentru a face lumină asupra acestor întrebări și pentru 
a risipi unele dintre ideile eronate și înșelătoare care 
au apărut cu privire la această criză energetică. De 
exemplu, există o idee eronată conform căreia aceasta 
este cumva o criză a energiei curate. Lumea se luptă cu 
prea puțină energie curată, nu cu prea multă. Tranzițiile 
mai rapide la energia curată ar fi ajutat la moderarea 
impactului acestei crize și reprezintă cea mai bună 
cale de ieșire din criză. Atunci când oamenii dau vina în 
mod eronat pe climă și pe energia curată pentru criza 
actuală, ceea ce fac - fie că o fac intenționat sau nu - este 
să mute atenția de la adevărata cauză: invazia Rusiei 
în Ucraina. O altă idee eronată este aceea că criza de 
astăzi reprezintă un regres uriaș pentru eforturile de 
combatere a schimbărilor climatice. Analiza din acest 
Outlook arată că, de fapt, aceasta poate fi un moment 
istoric de cotitură către un sistem energetic mai curat 
și mai sigur, datorită răspunsului fără precedent al 
guvernelor din întreaga lume, precum pachetul Fit for 
55 și REPowerEU din Uniunea Europeană.

Raportul WEO este structurat în trei părți principale și 
anume:

• Partea A oferă punctul de plecare pentru

proiecțiile energetice din acest an și oferă o prezentare 
generală a unora dintre principalele constatări. Astfel 
sunt analizate cauzele crizei energetice globale 
actuale și consecințele acesteia și sunt oferite proiecții 
pentru piețele energetice și securitatea energetică prin 
intermediul a trei scenarii.

• Partea B a prezentului WEO se concentrează
pe calea pe care o va urma sectorul energetic mondial 
pentru a ajunge la un nivel de emisii nete zero până în 
2050, abordând în același timp problemele legate de 
securitatea energetică și de accesibilitatea prețurilor.

• Partea C a WEO analizează în profunzime
impactul actualei crize energetice și modul în 
care răspunsurile politice și alegerile în materie de 
tehnologie și investiții pot schimba viitorul energiei. 
Această analiză este realizată pentru toate sursele de 
energie, sectoarele și regiunile până în 2050, folosind 
cele mai recente date. 

Asa cum este cunoscut, criza energetică globală 
declanșată de invazia Rusiei în Ucraina are implicații 
de mare amploare pentru gospodării, întreprinderi și 
economii întregi

Prețurile pentru achizițiile de gaze naturale au atins 
niveluri nemaiîntâlnite până acum, depășind în mod 
regulat echivalentul a 250 USD pentru un baril de 
petrol. Prețul cărbunelui a atins, de asemenea, niveluri 
record, în timp ce petrolul a depășit cu mult 100 USD 
pe baril la jumătatea anului 2022, înainte de a scădea. 
Prețurile ridicate la gaz și cărbune sunt responsabile 
pentru 90% din presiunea ascendentă asupra costurilor 
energiei electrice în întreaga lume. Criza a alimentat 
presiunile inflaționiste și a creat un risc iminent de 
recesiune, precum și un profit uriaș de 2 trilioane 
de dolari pentru producătorii de combustibili fosili, 
care a depășit veniturile nete ale acestora din 2021. 
Prețurile mai mari la energie sporesc, de asemenea, 
insecuritatea alimentară în multe economii în curs 
de dezvoltare, povara cea mai grea căzând asupra 
gospodăriilor mai sărace, unde o parte mai mare din 
venituri este cheltuită pe energie și alimente.

Este criza un impuls sau un eșec pentru tranziția 
energetică?

În condițiile în care piețele energetice rămân extrem de 
vulnerabile, șocul energetic de astăzi ne reamintește 
fragilitatea și caracterul nesustenabil al actualului 

Perspectiva energetică mondială – 2022
nostru sistem energetic. O întrebare cheie pentru 
factorii de decizie politică și pentru acest WEO este 
dacă această criză va fi un eșec pentru tranziția către o 
energie curată sau va provoca acțiuni mai rapide.

Configurările politice mai puternice de astăzi aduc 
în prim plan un vârf al combustibililor fosili

Pentru prima dată, un scenariu WEO bazat pe 
configurările politice actuale arată că cererea globală 
pentru fiecare dintre combustibilii fosili atinge un vârf 
sau un platou. 

În frunte cu energia electrică nepoluantă, unele 
sectoare sunt pregătite pentru o transformare mai 
rapidă

Lumea se află într-un deceniu critic pentru realizarea 
unui sistem energetic mai sigur, mai durabil și mai 
accesibil din punct de vedere financiar - potențialul 
de a înregistra progrese mai rapide este enorm dacă 
se iau imediat măsuri ferme. Investițiile în electricitate 
nepoluantă și în electrificare, împreună cu rețelele 
extinse și modernizate, oferă oportunități clare și 
eficiente din punct de vedere al costurilor pentru 
reducerea mai rapidă a emisiilor, reducând în același 
timp costurile energiei electrice de la nivelul lor actual 
ridicat.

Eficiența și combustibilii curați primesc un impuls 
competitiv

Prețurile ridicate ale energiei din prezent subliniază 
beneficiile unei mai mari eficiențe energetice și 
determină schimbări de comportament și tehnologice 
în unele țări pentru a reduce consumul de energie.

Tranzițiile rapide depind în cele din urmă de investiții

O creștere uriașă a investițiilor în energie este esențială 
pentru a reduce riscurile viitoarelor vârfuri de preț și 
ale volatilității și pentru a ne îndrepta spre un nivel 
net de emisii zero până în 2050. Deficitul de investiții 
în energie curată este cel mai mare în economiile 
emergente și în curs de dezvoltare, ceea ce reprezintă 
un semnal îngrijorător, având în vedere creșterea 
rapidă preconizată a cererii de servicii energetice.

Ce se întâmplă dacă tranzițiile nu se ridică?

În cazul în care investițiile în energie curată nu se 
accelerează, așa cum se întâmplă în scenariul NZE, 
atunci ar fi nevoie de investiții mai mari în petrol și 
gaze pentru a evita o mai mare volatilitate a prețurilor 
combustibililor, dar acest lucru ar însemna, de 
asemenea, că obiectivul de 1,5 °C ar fi pus în pericol.

Un accent pe tranziții accesibile și sigure, bazate pe 
lanțuri de aprovizionare reziliente

Este necesară o nouă paradigmă de securitate 
energetică pentru a menține fiabilitatea și accesibilitatea 
la prețuri accesibile, reducând în același timp emisiile.

Criza energetică promite să fie un moment istoric 
de cotitură către un sistem energetic mai curat și 
mai sigur.

Din cauza cererii pentru încălzire, cererea europeană 
de gaze naturale este de aproximativ două ori mai mare 
în lunile de iarnă decât în cele de vară și este satisfăcută 
printr-o combinație de producție internă (care a fost 
în scădere), importuri prin conducte și gaze naturale 
lichefiate (GNL) și retrageri din depozite (Fig. 1).

Fig. 1 - Aprovizionarea Uniunii Europene și a Regatului Unit cu gaze naturale pe timp 
de iarnă și opțiunile de compensare a unei reduceri a gazului rusesc prin conducte
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Începând din 1993, IEA a furnizat proiecții energetice pe 
termen mediu și lung, utilizând un set de instrumente 
de modelare detaliate, de top la nivel mondial, aflate 
în continuă evoluție. În primul rând, a fost dezvoltat 
Modelul energetic mondial (World Energy Model - 
WEM) - un model de simulare la scară largă conceput 
pentru a reproduce modul de funcționare a piețelor 
energetice. Un deceniu mai târziu, a fost dezvoltat 
modelul Perspective privind Tehnologia Energetică 
(Energy Technology Perspectives - ETP) - un model 
ascendent bogat în tehnologie - pentru a fi utilizat în 
paralel cu WEM. În 2021, IEA a adoptat pentru prima 
dată o nouă abordare de modelare hibridă, bazându-
se pe punctele forte ale ambelor modele pentru a 
elabora primul studiu cuprinzător din lume privind 
modul de tranziție către un sistem energetic cu emisii 
nete de CO2 zero până în 2050. De atunci, IEA a lucrat 
pentru a dezvolta un nou cadru de modelare integrată: 
Modelul Global pentru Energie și Climă (Global Energy 
and Climate model - GEC). Începând din 2022, acest 
model este principalul instrument utilizat pentru a 
genera scenarii pe termen lung detaliate, sector cu 
sector și regiune cu regiune, în toate publicațiile IEA.

Modelul GEC reunește capacitățile de modelare ale 
modelelor WEM și ETP. Rezultatul este un cadru de 
modelare de optimizare parțială ascendentă la scară 
largă care permite un set unic de capacități analitice 
în ceea ce privește piețele energetice, tendințele 
tehnologice, strategiile politice și investițiile în sectorul 
energetic, care ar fi esențiale pentru atingerea 
obiectivelor climatice. Modelul GEC al IEA acoperă 
26 de regiuni în mod individual, care pot fi agregate 
pentru a obține rezultate la nivel mondial, precum și 
toate sectoarele din sistemul energetic, cu modelare 
ascendentă dedicată pentru: cererea finală de energie, 
transformarea energiei și alimentarea cu energie. 
Modelul GEC este un model cu un volum mare de date 
care acoperă întregul sistem energetic global. Acest 
model este utilizat pentru a explora diverse scenarii, 
fiecare dintre acestea fiind construit pe un set diferit 
de ipoteze de bază privind modul în care sistemul 
energetic ar putea răspunde la actuala criză energetică 
mondială și cum ar putea evolua ulterior.

Scenariile modelului GEC (Scenariul Emisii Zero Net 
până în 2050, Scenariul Angajamentelor Anunțate și 
Scenariul Politicilor Declarate) nu conțin o viziune unică 
asupra viitorului pe termen lung. În schimb, scenariile 
urmăresc să le permită cititorilor să compare diferite 
versiuni posibile ale viitorului și pârghiile și acțiunile 
care le produc, cu scopul de a stimula perspectivele 
privind viitorul energiei la nivel mondial.

Modelul GEC este conceput pentru a analiza o gamă 
variată de aspecte ale sistemului energetic, precum:

• Perspectivele energetice globale și
regionale: acestea includ tendințele în ceea ce privește 
cererea, disponibilitatea și constrângerile legate de 
ofertă, comerțul internațional și balanțele energetice 
pe sectoare și pe combustibili în orizontul de proiecție;

• Impactul asupra mediului al utilizării
energiei: acesta include emisiile de CO2 provenite 
din arderea combustibililor, emisiile de proces și 
de la arderea în flacără, emisiile de metan provenite 
din sectorul petrolului și gazelor și din extracția 
cărbunelui, emisiile de CH4 și N2O provenite din 
cererea finală de energie și din transformarea energiei, 
poluanții atmosferici locali și rezultatele în materie de 
temperatură;

• Efectele acțiunilor politice și ale schimbărilor 
tehnologice: scenariile analizează impactul unei serii 
de acțiuni politice și evoluții tehnologice asupra cererii, 
ofertei, comerțului, investițiilor și emisiilor de energie;

• Investițiile în sectorul energetic: acestea
includ cerințele de investiții în lanțul de aprovizionare 
cu combustibil pentru a satisface cererea de energie 
preconizată și cerințele de investiții în ceea ce privește 
cererea;

• Evaluări ale accesului la energie modernă:
acestea includ tendințele în ceea ce privește accesul 
la electricitate și la instalații de gătit nepoluante, 
precum și cererea suplimentară de energie, investițiile 
și emisiile de CO2 datorate accesului sporit la energie;

• Ocuparea forței de muncă în sectorul
energetic: aceasta include impactul scenariilor asupra 
ocupării forței de muncă în diverse sectoare energetice.

Energia globală și modelul climatic Modelul GEC este un model de optimizare parțială 
ascendentă care acoperă cererea de energie, 
transformarea energiei și aprovizionarea cu energie. 
Modelul utilizează o abordare bazată pe echilibru 
parțial, integrând sensibilitatea prețurilor. Acesta 
prezintă transformarea energiei primare de-a lungul 
lanțurilor de aprovizionare cu energie pentru a 
satisface cererea de servicii energetice, adică energia 
finală consumată de utilizatorul final. Diferitele module 
de furnizare, transformare și cerere ale modelului sunt 
legate în mod dinamic: consumul de energie electrică, 
de hidrogen și de combustibili pe bază de hidrogen, 
de biocombustibili, de produse petroliere, de cărbune 
și de gaze naturale în cadrul modelului sectorului de 
utilizare finală determină modulele de transformare și 
de furnizare, care, la rândul lor, alimentează modulul 
de cerere cu prețurile energiei într-un proces iterativ. 
În plus, sunt evaluate emisiile de CO2, CH4 și N2O ale 
sistemului energetic. 

În plus, modelul GEC are mai multe caracteristici 
detaliate care fie stau la baza, fie sunt dezvoltate pe 
baza analizei tendințelor energetice mai largi. Printre 
acestea se numără următoarele:

• Tehnologii: Caracterizarea tehnico-economică 
detaliată a tehnologiilor energetice curate aflate în curs 
de dezvoltare (fie în stadiul de prototip, fie în stadiul 
de demonstrație), inclusiv diferite aplicații în industriile 
grele, în transportul pe distanțe lungi și în tehnologiile 
de eliminare a dioxidului de carbon, printre cele peste 
800 de sute de tehnologii acoperite;

• Centrat pe oameni: Modelarea detaliată 
a schimbărilor comportamentale, a ocupării forței 
de muncă în sectorul energetic și a accesibilității 
energetice, printre alte implicații pentru cetățeni;

• Minerale critice: Analiză cuprinzătoare a
cererii și ofertei preconizate de minerale critice pentru 
tranziția sectorului energetic;

• Infrastructura: Modelare și analiză detaliată
privind nevoile și strategiile de dezvoltare a infrastructurii 
energetice, inclusiv: sistemele de electricitate, 
combustibilii fosili, distribuția combustibililor pe bază 
de hidrogen și opțiunile de transport de CO2;

• Potențialul variabil al surselor regenerabile:
Analiză geospațială detaliată a potențialului variabil 
al surselor regenerabile de energie din întreaga lume 
și modelarea impactului exploatării acestuia pentru 
producția de hidrogen.

• Accesul modern la energie: Modelarea
cuprinzătoare a implicațiilor și oportunităților de a oferi 
acces la energie tuturor comunităților. Aceasta include 
accesul la electricitate și la instalații de gătit curate, 
precum și o evaluare a cererii suplimentare de energie, 
a investițiilor și a emisiilor de gaze cu efect de seră 
aferente.

• Investiții: Aceasta include necesitățile de
investiții în lanțurile de aprovizionare cu combustibili 
pentru a satisface cererea de energie preconizată 
și pentru tehnologiile și măsurile legate de cerere 
(de exemplu, eficiența energetică, electrificarea). De 
asemenea, sunt urmărite cheltuielile guvernamentale.

De asemenea, modelul GEC al IEA interacționează 
strâns cu alte modele recunoscute la nivel internațional:

• MAGICC – Modelul pentru evaluarea
schimbărilor climatice induse de gazele cu efect de 
seră (Model for the Assessment of Greenhouse Gas 
Induced Climate Change); 

• GAINS – Interacțiuni și sinergii între gazele
cu efect de seră și poluarea atmosferică (Greenhouse 
Gas – Air Pollution Interactions and Synergies);

• GIMF – Modelul global integrat monetar și
fiscal (Global Integrated Monetary and Fiscal);

• OnSSET – Instrumentul de electrificare spațială 
cu sursă deschisă (Spatial Electrification (Open Source 
Spatial Electrification Tool). 

În Fig. 1 este reprezentat grafic Modelul GEC care 
este un model de optimizare parțială ascendentă ce 
acoperă cererea de energie, transformarea energiei și 
furnizarea de energie.
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Figura 1 – Prezentare generală a Modelului Global pentru Energie și Climă – GEC
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În ziua de 8 noiembrie 2022, CNR-CME a organizat în 
parteneriat cu Universitatea Politehnica din Bucureşti, 
Transelectrica şi Transgaz conferinţa „Trilema energiei 
în contextul programelor finanţate de UE”. Conferinţa 
a urmărit diseminarea de informaţii privind unul dintre 
instrumentele principale ale Consiliului Mondial al 
Energiei în etapa actuală în domeniul energiei în care 
problemele legate de securitatea alimentării cu energie, 
accesibilitatea la energie şi impactul sectorului energie 
asupra mediului ambiant devin esenţiale pentru 
dezvoltarea sustenabilă a acestui sector.

În deschiderea conferinţei, domnul prof.dr.ing.
Dan Gheorghiu, preşedintele CNR-CME a subliniat 
importanţa temei abordate şi atenţia deosebită pe 
care CME o acordă problemelor actuale ale sectorului 
energie. În acest sens, participarea la conferinţă a 
domnului Sjoerd Ammerlaan, senior regional manager 
Europe Network a subliniat importanţa pe care CME o 
acordă utilizării acestui instrument pe durata tranziţiei 
energetice.

Scenariile pentru dezvoltarea sustenabilă a sectorului 
energie pe termen foarte scurt (pentru această iarnă 
şi iarna viitoare), pe termen scurt (2025-2050) şi pe 
termen lung cu menţinerea obiectivelor asumate 
pentru anul 2050 impun realizarea unei strategii clare 
privind investiţiile în domeniu, cu prioritate pentru 
sursele regenerabile, pentru sistemele de stocare a 
energie şi dezvoltarea producţiei de hidrogen.

Domnul Sjoerd Ammerlaan, ca invitat special al 
CNR-CME a subliniat faptul că instrumentele CME: 
trilema energiei (trilemma index), monitorizarea 
problemelor (issues monitor), scenarii (scenarios), 
noi inovaţii (innovation insights) trebuie să ofere 
condiţii pentru succesul tranziţiei energetice, astfel ca 
viitorul sectorului energie să asigure energie pentru 
toţi, în condiţiile unei neutralităţi climatice a surselor 
de energie şi a accesului la energie în special pentru 
locuitorii zonelor sărace.

Instrumentele dezvoltate de CME pot ajuta factorii 
de decizie să evalueze în mod obiectiv progresele în 
tranziţia energetică şi să găsească cele mai eficiente 
soluţii pentru continuarea cu succes a evoluţiei. De 
asemenea, sunt mijoace pentru stimularea politicilor în 
domeniul energie şi evaluarea eficienţei acestora.

Moderatorul conferinţei, domnul director executiv 
Ştefan Gheorghe a accentuat importanţa problemelor 
legate de analiza instrumentului trilema energiei în 
contextul programului de finanţare al UE. Analiza 
datelor indicate de acest instrument a arătat faptul că, 
pe baza calculului indicatorului, România este se află pe 

locul 21 fiind clasată în categoria ABA. Un rol deosebit 
l-a avut mixul energetic actual și dezvoltarea amplă a 
surselor regenerabile de energie, eoliene şi solare care 
au o pondere importantă în acoperirea necesarului de 
energie electrică a ţării. România urmează să limiteze 
producţia de energie electrică din centralele utilizând 
cărbune prin dezvoltarea surselor regenerabile, 
utilizarea ca purtător de energie de tranziţie a gazelor 
naturale, dezvoltarea sectorului nuclear şi promovarea 
sistemelor de stocare a energiei electrice.

Discuţiile din cadrul panelurilor de discuţii din cadrul 
conferinţei au abordat principalele probleme ale 
sectorului energie în etapa actuală de dezvoltare şi 
principalele căi pentru atingerea obiectivelor stabilite 
pentru anul 2050. Au participat la analiza subiectelor 
supuse discuţiei importanţi reprezentanţi din cadrul 
unităţilor din sistemul energetic şi din mediul academic.

Ca invitat special al conferinţei, directorul DEN 
din Transelectrica a subliniat faptul că acoperirea 
necesarului de energie electrică pentru economia 
României, pentru trecerea unei perioade dificile pe piaţa 
energiei, în condiţii de securitate a alimentării, impune 
ca prin eforturi comune, să se asigure aprovizionarea 
cu gaz metan a centralelor electrice, dezvoltarea 
surselor regenerabile şi a sistemelor de stocare a 
energiei precum şi promovarea legăturilor privind 
schimbul de energie electrică cu ţările din UE. Este 
necesar ca sectorul nuclear să-şi crească ponderea 
în producţia de energie prin accelerarea punerii în 
funcţiune a grupurilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă şi a 
Centralei nucleare de la Doiceşti utilizând tehnologia 
SMR (Small Modular Reactor).

Investiţiile pentru liniile de 400 kV Porţile de Fier-
Reşiţa, Cernavodă-Stâlpu, Smârdan-Gutinaş, pentru 
modernizarea liniilor Medgidia-Constanţa, Gădălin-
Suceava şi altele vor realiza o structură solidă şi 
fiabilă a sistemului electroenergetic, cu asigurarea 
securităţii energetice a ţării. Aceste investiţii împreună 
cu eforturile privind retehnologizarea cu mijloace 
moderne a sistemelor de compensare a puterii reactive, 
continuarea eforturilor privind digitalizarea staţiilor 
electrice, dezvoltarea sistemelor de monitorizare în 
timp real precum şi contorizarea şi managementul 
datelor de măsurare vor asigura calitatea şi cantitatea 
de energie electrică necesară utilizatorilor.

În prezent, se acordă o atenţie deosebită pregătirii 
pentru iarnă, cu asigurarea stocurilor de energie 
primară.

Panelul de discuţii din prima parte a conferinţei a 
abordat teme deosebit de importante ale sistemelor 

Conferinţa „TRILEMA ENERGIEI ÎN CONTEXTUL 
PROGRAMELOR FINANŢATE DE UE”
Nicolae GOLOVANOV, Prof. emerit dr. ing., Consilier CNR-CME

de energie pe baza conceptului de trilemă a energiei. 

Securitatea alimentării cu energie impune o amplă 
cooperare cu ţările din jur. În acest sens, pentru 
asigurarea securităţii în alimentarea cu energie, 
UE trebuie să găsească o soluţie comună, în care 
pentru România să fie finanţate proiecte comune şi 
să promoveze cooperarea pentru întărirea legăturilor 
cu Ungaria, Serbia, Ucraina, Republica Moldova etc. 
Acoperirea necesarului de energie pentru această 
iarnă şi pentru iarna viitoare vor reprezenta momente 
dificile pentru sistemul energetic al României. 

Pentru rezolvarea problemelor actuale şi de perspectivă 
ale sistemului de energie trebuie să participe toţi 
specialiştii energeticieni, dar trebuie să fie antrenaţi şi 
alţi specialişti, bancheri, economişti, informaticieni.

Pentru sistemul energetic al României, producţia din 
surse nucleare are un rol important pentru acoperirea 
necesarului de energie iar investiţiile viitoare în acest 
sector vor contribui la atingerea obiectivelor de mediu 
asumate pentru anul 2050.

Deoarece problemele din sistemul energetic impun 
programe pe termen lung, investiţiile trebuie să 
fie prioritizare cu accent pe dezvoltarea surselor 
regenerabile, a sistemelor de stocare a energiei şi a 
sistemelor informatice.

În etapa actuală de tranziţie nu se poate renunţa la 
producţia utilizând cărbune dar trebuie acordată 
atenţie gazului metan ca un combustibil de tranziţie 
şi promovării producţiei de hidrogen. Tranziţia impune 
investiţii imense dar în lipsa acestora daunele pot fi 
mult mai mari.

În analiza securităţii în alimentarea cu energie electrică 
se pune un accent deosebit pe rezilienţa reţelei 
electrice dar aceeaşi atenţie trebuie acordată rezilienţei 
utilizatorului final care asigură nivelul energiei folosite. 
În prezenţa noilor tipuri de echipamente, în general 
având o pondere ridicată a sistemelor electronice de 
comandă şi control aspectele privind fiabilitatea şi 
rezilienţa au un rol important în asigurarea serviciilor 
necesare utilizatorilor. Dotarea multora dintre 
echipamentele actuale cu invertoare comandate de 
către reţea (grid follower) face ca la pierderea reţelei şi 
echipamentul să fie deconectat. Se impune creşterea 
ponderii invertoarelor cu sursă proprie de semnal de 
frecvenţă (grid former).

Prevederile economice pentru limitarea consumului 
propriu tehnologic (CPT) al reţelelor nu trebuie să 
afecteze siguranţa în funcţionare a sistemului. Pentru 
asigurarea siguranţei in funcţionarea sistemului 
electroenergetic este necesar să se acorde atenţie 
dezvoltării centralelor cu acumulare prin pompare 
(CAP) care deşi nu funcţionează mai mult de 4 ore/zi 
au un rol important în asigurarea securităţii sistemului 
de energie. Trebuie precizat că pentru sistemul 
electroenergetic din România aportul centralei de la 
Tarniţa nu va fi suficient. În calculele economice privind 
dezvoltarea acestor centrale trebuie să fie internalizate 
costurile de securitate.

Desigur că dezvoltarea centralei de la Doiceşti cu 

grupuri nucleare mici SMR (Small Modular Reactor) 
va asigura creşterea siguranţei în sistemul energetic al 
României şi va oferi specialiştilor din România accesul 
la această tehnologie prin pregătirea acestora la 
Universitatea Politehnica din Bucureşti.

În cadrul discuţiilor din panel a fost subliniată şi 
importanţa gazului natural ca purtător de energie de 
tranziţie până la dezvoltarea soluţiilor pe hidrogen. 
Trebuie avute în vedere şi importantele investiţii 
necesare adaptării sistemelor actuale utilizând gaz 
metan pentru funcţionarea pe hidrogen, dezvoltarea 
noilor materiale pentru conductele de transport 
şi conectarea la un sistem european de reţele de 
transport hidrogen.

Panelul de discuţii din partea a doua a conferinţei 
a abordat aspecte deosebit de importante privind 
sustenabilitatea climatică, sărăcia energetică şi 
consumatorul vulnerabil. Au participat la dezbatere 
importante personalităţi din mediul economic.

Moderatorul sesiunii de discuţii a subliniat faptul că 
în cei 15 ani de la apariţia indexului Trilema Energiei 
specialiştii în domeniu au avut la dispoziţie un 
instrument eficient pentru evaluarea paşilor parcurşi 
de sistemele de energie pentru a evalua soluţiile 
pentru furnizarea de energie sustenabilă utilizatorilor. 
În prezent se gândeşte o îmbinare a instrumentelor 
privind indexul trilema şi scenariile de dezvoltare.

Pentru a asigura alimentarea cu energie a utilizatorilor 
în condiţii concurenţiale, în condiţiile actuale, este 
necesară elaborarea şi punerea în practică a unui 
nou model de piaţă, construit cu o viziune pe termen 
lung şi care să ofere semnale corecte de preţ. 
Creşterea preturilor la energie a fost determinată de 
condiţiile impuse pentru decarbonarea sistemului 
de energie, prin creşterea preţului certificatelor verzi 
şi apariţia actualelor condiţii pe piaţa combustibililor 
gazoşi. Piaţa de energie trebui însă să rămână un 
element fundamental de funcţionare pentru a construi 
semnalele de preţ necesare stabilirii preţurilor corecte 
ale energiei.

Eforturile pentru decarbonarea sistemului de energie 
implică importante investiţii, cu eforturi financiare 
mari care trebuie susţinute din fonduri europene şi din 
PNNR. Gazul metan ca un combustibil de tranziţie va 
avea un rol important în succesul etapei de tranziţie la 
un sistem energetic neutru faţă de climă.

Producătorii de echipamente sunt implicaţi în 
dezvoltarea de noi soluţii pentru atingerea obiectivelor 
de decarbonare. Realizarea de turbine cu impact 
climatic redus, în special prin utilizarea din ce în ce mai 
amplă a hidrogenului va asigura reducerea impactului 
climatic şi succesul tranziţiei la neutralitate climatică.

În cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri, participanţii 
la conferinţă au subliniat faptul că neutralitatea 
climatică nu poate fi atinsă fără dezvoltarea producţiei 
de hidrogen şi a aplicaţiilor în care acesta este utilizat, 
atât în centralele electrice cât şi la utilizatori. Utilizarea 
hidrogenului va avea un rol important în creşterea 
indexului trilemei energetice pentru sitemul energetic 
al ţărilor UE şi implicit al României. De asemenea, ar 
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fi posibilă limitarea vulnerabilităţii actuale a sistemului 
de energie al ţării noastre prin creşterea securităţii în 
funcţionarea sistemului.

Sursele regenerabile de energie, în special  cele solare, 
trebuie să fie promovate în continuare ca o sursă cu 
un important potenţial energetic în România, cu un 
rol important în atingerea obiectivelor privind mediul 
ambiant.

În încheierea conferinţei, domnul director executiv 
Ştefan Gheorghe a prezentat principalele aspecte 
analizate care pot fi consideate concluzii ale 
dezbaterilor:

• ţintele de neutralitate climatică în anul 2050 rămân în
continuare de actualitate;

• Energy Trilemma Index reprezintă un important
instrument pentru elaboratorii  de strategii și politici 
energetice în evaluarea stadiului de  dezvoltare a 
sistemului de energie şi a direcţiilor de urmat; 

• Rezilienţa energetică măsoara capacitatea unui
sistem de a satisfice în mod fiabil cererea actuală şi 
viitoare de energie, de a rezista şi de a reveni rapid 
din şocurile sistemului, cu întreruperi minime ale 
aprovizionării;

• Rezilienţa reţelei eletrice dar şi a utilizatorilor este
esenţială pentru securitatea alimentării cu energie 
electrică;

• Operatorul de sistem are un rol important în asigurarea 
securităţii energetice a ţării;

• Problemele cu care se confruntă sistemul energetic
din România în etapa actuală sunt:

- utilizarea eficientă a energiei stocate în lacurile 
de acumulare ale hidrocentralelor;

- efectele războiului din Ucraina;

- preţuri ridicate ale energiei;

- necesitatea menţinerii în funcţiune a două grupuri 
de 330 MW la Turceni, utilizând carbune;

- dezvoltarea capacităţilor transfrontieră de 
transport a energiei electrice (faţă de 3000 MW în 
etapa actuală);

- există avize pentru 37000 MW instalaţi în surse 
regenerabile, dar câte se vor finaliza?

• Se depun eforturi pentru creşterea gradului de
digitizare a staţiilor de transformare din sistem;

• Alimentarea cu energie electrică a Republicii Moldova 
necesită 724 MW din care circa 80% pentru utilizatori 
rezidenţiali;

• Securitatea energetică implică analiza în detaliu a
două aspecte: costuri şi oportunitate;

• Conceptul WEC Humanising Energy trebuie să stea
în atenţia specialiştilor enegeticieni;

• Dezvoltarea sectorului nuclear prin implementarea
SMR trebuie promovată odată cu continuarea 
eforturilor pentru definitivarea grupurilor 3 şi 4 și 
reabilitarea U1 de la CNE Cernavodă;

• Hidrogenul va reprezenta viitorul în domeniul surselor
de enrgie. Se consideră că în anul 2024 vor putea fi 
proiectate instalaţii pentru 100% hidrogen;

• Firmele producătoare de echipamente sunt orientate
pe inovare şi oferă soluţii în direcţia sustenabilităţii 
mediului;

• Cadrul de reglementare în domeniul energiei trebuie
să fie modificat pentru a reflecta mai bine stadiul actual 
al sistemului de energie 

Anul 2022 a fost cel de-al patrulea an în care, în fiecare săptămână, Asociația
CNR – CME a transmis Raportul Weekly News.

S-au transmis, astfel, 50 de rapoarte care cuprind sumarele executive ale celor
mai interesante articole elaborate de unele dintre cele mai importante organizații
care furnizează recomandări politice, analize și date privind întregul sector
energetic mondial precum: World Energy Council – WEC, International
Energy Agency – IEA, International Renewable Energy Agency – IRENA,
European Comission – EC, Hydrocen Council, McKinsey & Company,
European Investment Bank, Intergovernmental Panel on Climate Change –
IPCC, Centre on Regulation in Europe – CERRE.

CNR – CME Weekly News 2022
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Cea de-a III-a ediție a conferinței „Women in 
Energy”, organizată de Future Energy Leaders 
(FEL) România, programul de tineret al Comitetului 
Național Român al Consiliului Mondial al Energiei 
(CNR-CME), a avut loc în data de 6 decembrie 2022 
la Palatul Parlamentului, între orele 17.00-21.00, în 
sala „Nicolae Bălcescu”. Evenimentul din acest an s-a 
desfășurat sub înaltul patronaj al Camerei Deputaților - 
Comisia pentru Industrii și Servicii și a adus, în același 
loc, personalități de seamă din industria energetică, 
în special doamne marcante care au discutat despre 
tranziția energetică și importanța diversității în sectorul 
energetic.

Evenimentul a fost deschis de domnul Ștefan Gheorghe, 
director general executiv al CNR–CME, doamna Ella 
Ratcu, consilier CNR-CME și fondator FEL România, 

și domnul Bende Sandor, președintele  Comisiei 
pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților, 
Parlamentul României. Moderatorul evenimentului a 
fost domnul Adrian Măniuţiu realizator și prezentator 
TV, antreprenor - EM360 Group, secondat de Claudia 
Candale, Cristina Păun și Georgian-Florentin Albu - 
FEL România.

Doamnele care au împărtășit din motivația și experiența 
personală, în cadrul conferinței, au fost:

• Alexandra Bocșe, Consilier de Stat - Departamentul 
Climă și Sustenabilitate - Administrația
Prezidențială;

• Cristina Prună, Deputat, Comisia pentru industrii şi
servicii – Vicepreședinte;

• Oana Özmen, Deputat, Comisia pentru industrii şi
servicii – Secretar;

A III-a ediție a conferinței „Women in Energy” 
a avut loc pe 6 decembrie la Parlament
Lucian PAMFILE, Membru FEL România

• Claudia Griech, CEO E.ON Energie România;

• Anne-Marie Gestin, Vicepreședinte Executiv în
cadrul ENGIE România;

• Lăcrămioara Diaconu–Pințea, Membru al
Directoratului Complexul Energetic Oltenia;

• Mihaela Suciu, Director General al Distribuție
Energie Electrică România;

• Melania Amuza, Deputy CEO, Comercial si
Dezvoltare SN "Nuclearelectrica";

• Daniela Dărăban, Director Executiv ACUE;

• Doina Ilișiu, Expert tehnic energie;

• Daniela Șerban, Președinte și co-fondator Vertik;

• Corina Murafa, Membru al Consiliului Economic și
Social al României;

• Luminița Vlaicu, Antreprenor, Expert energie FEL
România;

• Diana Dan, Inginer energetician, Consultant;

• Andreea Ilie, Director Executiv - Asociația
Inginerilor Energeticieni și Electricieni.

Având în vedere țintele ambițioase în materie de climă 
și energie la care Uniunea Europeană s-a angajat, 
există o presiune a timpului pentru a identifica și atrage 
acele talente din sectorul de profil, indiferent de gen, 
de care este nevoie pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice. Astfel, FEL România este de 
părere că diversitatea poate conduce la o creștere 
a competitivității sectorului și la îmbunătățiri pe 
întregul său lanț valoric. Actuala generație de femei 
poate inspira noile generații de femei din domeniul 
energetic și poate aduce o valoare adăugată tranziției 
energetice locale. Potrivit tinerilor de la FEL, puterea 
nelimitată a femeilor poate inspira și oferi succes 
industriei, mai ales în lumea actuală a energiei curate 
și verzi, aflată într-o continuă și rapidă schimbare.

Deși în industria energetică numărul femeilor 
este mai mic decât cel al bărbaților, există 
oportunități reale de reducere a acestui decalaj în 
următorii ani și de acordare a importanței cuvenite 
profesionalismului femeilor. Pornind de la acest 
subiect, invitații au discutat și despre evoluția sectorului 
energetic românesc, precum și despre importanța 
tranziției energetice, care poate deschide calea intrării 
unui număr mai mare de femei în industrie. 

Tranziția energetică este un proces important deopotrivă 
în viețile femeilor, cât și în ale bărbaților, chiar dacă 
datele istorice indică faptul că în sectorul energetic 
amprenta predominantă este cea masculină. Potrivit 
unui sondaj realizat recent de Agenția Internațională a 

Energiei, bărbații reprezintă majoritatea angajaților din 
sectorul energetic, depășind numărul femeilor cu un 
procent de 76%. Rezultatul sondajului este confirmat si 
de analiza „Inegalități economice de gen în România” 
publicată de Friedrich Ebert Stiftung, în 2020, doar 
24,4% din salariații din domeniul energiei erau femei, 
plasând acest sector pe ultimele locuri în clasamentul 
prezentat pe toate sectoarele economice.

“Colegele noastre din sectorul energetic trebuie să 
se bucure de tot respectul, aprecierea și ajutorul 
nostru, pentru profesionalismul acțiunilor lor, 
pentru devotamentul și răbdarea de care dau 
dovada în multe situații. Acest eveniment constituie 
o oportunitate pentru tinerele noastre colege de
a participa la schimbul de idei dintre generații. Le 
doresc mult succes în continuare!”,  a declarat domnul 
Ștefan Gheorghe, în deschiderea evenimentului.

La rândul său, doamna Ella Ratcu și-a exprimat 
convingerea “că femeile dețin toate capabilitățile 
pentru a fi acei profesioniști redutabili, lideri de 
excepție, mentori inspiraționali și factori cheie ai 
soluțiilor inovatoare de care sectorul energetic are 
atâta nevoie. Au puterea să conducă, să îndrume 
oameni și afaceri, să transmită cunoștințe, să inspire.
Mesajul meu pentru tinerele energeticiene: Ați ales 
o meserie de o noblețe fără margini!  Industria
energetică oferă provocări mari, dar și oportunități 
pe măsură. Cred în voi, în forța și în determinarea 
voastră de a vă depăși limitele și de a reuși în tot 
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ceea ce vă propuneți. Îndrăzniți! Fiți puternice!”, a 
declarat Ella Ratcu.

“Prin organizarea acestui eveniment, ne propunem 
să sprijinim comunitatea profesională a femeilor 
din sectorul energetic, să încurajăm tinerele eleve, 
studente și profesioniste să dezvolte o carieră de 

succes în acest domeniu. FEL România dezvoltă 
programe care oferă oportunități de networking, 
încurajează dezvoltarea carierei femeilor care 
doresc să lucreze în industria energetică și a celor 
cu poziții consolidate în domeniu,” a menționat și 
Ionuț Diaconu, Project Manager FEL România.

“Women in Energy” este un proiect născut din pilonul 
Humanizing Energy al World Energy Council, pilon 
ce explorează principalele tendințe și provocări din 
sectorul energetic, transformând inovația tehnică 
intangibilă în povești convingătoare centrate pe 
oameni. Prin organizarea acestui eveniment dedicat 
doamnelor din sectorul energetic, FEL România și-a 
propus ca să inspire, să informeze și să aibă un impact 
pozitiv asupra comunității energetice, ca parte a 
acestui pilonul cheie al World Energy Council.

Future Energy Leaders România (FEL România) este 
programul de tineret al Comitetul Național Român 
al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) și face 
parte din rețeaua globală a Future Energy Leaders, 
dezvoltată de World Energy Council. FEL România 
este o rețea de tineri profesioniști ce dezbat idei și 

dezvoltă proiecte. Printre obiectivele programului 
se numără profesionalizare 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 
România își propune de asemenea să fie o platformă 
de comunicare și cooperare între noua generație și 
actuala elită din domeniul energiei, cooperare pe care o 
considerăm vitală pentru o bună dezvoltare a sectorului 
energetic și modul în care acesta interacționează cu 
alte domenii. FEL România își propune să accelereze 
tranziția către o economie bazată pe energie curată 
și reducerea impactul negativ pe care energia îl are 
asupra mediului.

În data de 14 decembrie 2022 a avut loc adunarea 
generală FEL România, având ca puncte de discuție 
pe ordinea de zi raportul anual pentru anul 2022 și 
sesiunea de alegeri pentru echipa de conducere care 
va coordona programul de tineret în anul 2023.

Ședința a fost deschisă de domnul Ștefan Gheorghe, 
Director General Executiv al CNR - CME și doamna 
Elena Ratcu, Co-fondator al programului FEL România 
și Consilier CNR – CME.

“Programul tinerilor din energie este integrat foarte bine 
cu activitățile asociației CNR-CME. Vom continua să 
creștem calitatea acțiunilor celor două organizații, atât 
individuale cât și comune. Adresez cu această ocazie 
felicitările mele pentru activitatea depusa de FEL în anul 
2022 și adresez mult succes echipei care va fi aleasă în 
această seară! ”, a declarat domnul Ștefan Gheorghe, 
Director General Executiv al CNR - CME.

După prezentarea raportului de activitate a anului 
2022, susținut de Georgian Albu, Președintele FEL 
România pentru anul 2022, a avut loc prezentarea 
celor 11 candidaturi. Noua echipă de conducere, 
aleasă în urma votului membrilor cu drept de vot, 
își propune să continue proiectele FEL România, să 
transfere tendințele energetice globale în recomandări 
de politici pe plan local și să creeze un cadru în care 
oamenii găsesc și descoperă tot ce doresc să știe 
despre energie.

Adrian Vintilă are o experiență de peste 10 ani în 
sectorul energetic, în cadrul furnizorului de energie 
electrică și gaze naturale CEZ Vânzare. În tot acest 
timp a desfășurat activități în cadrul departamentelor 
de tranzacționare energie, vânzări, iar în prezent 
coordonează activitatea de product development, 
în calitate de manager departament. Este absolvent 

al Facultății de Matematică – Informatică și al unui 
program de master în Marketing și Comunicare în 
Afaceri.

Dincolo de activitățile profesionale, Adrian se implică 
activ în activități de voluntariat, facilitând sesiuni de 
training pentru copiii din mediul rural, pe teme de soft 
skills și eficiență energetică și militează pentru condiții 
optime de învătare în școlile din mediul rural.

În contextul crizei energetice, este implicat în activități 
de informare a consumatorilor cu privire la consumul 
responsabil de energie și în proiecte de combatere a 
sărăciei energetice. În calitate de membru al board-ului 
FEL România în anii 2021 - 2022, Adrian a coordonat 
activitatea de comunicare și marketing a programului 
de tineret al CNR - CME.

Rareș Hurghiș este doctor în economie al Universității 
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Are o experiență de peste 
9 ani în sectorul energetic (distribuție și furnizare, gaze 
naturale și electricitate, energii regenerabile) în cadrul a 
două din cele mai mari companii de profil din România. 
Are expertiză în ariile de strategie, dezvoltarea afacerii, 
financiar, respectiv în implementarea proiectelor 
strategice și transformaționale. Este interesat de zona 
de sustenabilitate și de noile tehnologii care ne ajută 
să reducem impactul asupra mediul în care trăim.

Cristina Păun este absolventă a Academiei de Studii 
Economice din București și în prezent consultant în 
domeniul energiei și Director al Departamentului de 
Reglementare în cadrul companiei Ciga Energy. Pe 
baza experienței acumulate în ultimii 10 ani, Cristina 
a dobândit o înțelegere profundă și cuprinzătoare 
a industriei energetice, cu accent pe cadrul de 
reglementare și finanțare nerambursabila la nivel 
European și național. 

Membrii FEL România au ales o nouă echipă a comitetului director, responsabilă de coordonarea 
programului pentru anul 2023, formată din: Președinte – Adrian Vintilă, Director General - Rareș Hurghiș, 
Director Afaceri Publice – Cristina Păun, Director Comunicare și Marketing – Olivian Savin, Director Evenimente 
și Parteneri – Claudia Candale, Director Comunitate – Silviu Tiron, Director Juridic și Reglementare – Tatiana 
Fiodorov și Director Programe – Daniel Pascale. 

Future Energy Leaders (FEL) România, 
programul de tineret al Comitetului Național 
Român al Consiliului Mondial al Energiei 
(CNR-CME), a ales echipa de conducere 
pentru anul 2023
Echipa FEL România
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Portofoliul de proiecte în care a fost implicată cuprinde 
o paleta largă de servicii conexe piețelor de energie din
Europa Centrală, de Sud și de Sud-Est.

Cristina face parte din echipa FEL România din anul 
2019. Își propune să dobândească și să-și consolideze 
expertiza în sectorul energetic, lucrând la cele mai 
înalte standarde profesionale, împărtășind idei și fiind 
activ implicată în proiectele de dezvoltare a sectorului 
energetic.

Olivian Savin este doctor inginer în energetică, 
absolvent ca șef de promoție al Facultății de Energetică 
din cadrul UPB cu specializare în hidroenergetică. A 
urmat masterul în cadrul Grenoble INP, apoi a lucrat 
la cel mai mare producător de energie din Europa, 
Electricité de France, unde a realizat o teză de doctorat 
industrială, încheind studiile superioare în 3 limbi 
diferite.

A creat un software care estimează costul de pornire și 
oprire a centralelor hidroelectrice analizând din punct 
de vedere al fiabilității echipamentele principale, atât 
cele mecanice cât și electrice, publicând articole în 
cele mai apreciate conferințe și jurnale internaționale.

Membru activ FEL de la începul anului 2022, Olivian a 
început să facă voluntariat încă din liceu, unde a făcut 
parte din Consiliul Local al Tinerilor Piatra Neamț, 
la facultate din SIER Tineret România, iar mai târziu 
reprezentat al doctoranzilor din Grenoble, făcând parte 
din InnovDoc și GipsaDoc.

Claudia Candale este absolventă a Universitatii 
Tehnice Cluj-Napoca, continuând și cu un doctorat în 
același domeniu, în cadrul aceleiași  Universitati.

Activează pe funcția de Expert Rețele Electrice în cadrul 
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice 
Transelectrica, și Consilier în cadrul Cancelariei Prim-
Ministrului.

Având o experiență de 5 ani de activitate în 
Sistemul Energetic Național, Claudia contribuie 
activ la dezvoltarea și implementarea proiectelor de 
infrastructură energetică.

Grija pentru energie și mediul înconjurător, au 
determinat-o să dedice timp domeniului de eficiență 
energetică, devenind astfel și manager energetic de 
industrie și localitați și membru în Consiliul Director 
al SAMER - Societatea Auditorilor și Managerilor 
Energetici din România.

Este membră activă a FEL România din 2019 și a altor 
asociații și comitete de profil, un membru activ al 
societății civile, începând să facă voluntariat încă din 
timpul liceului.

Silviu Tiron este absolvent al Facultății de Energetică, 
Universitatea Politehnică București și al programului 
de master din cadrul ASE, specializarea Antreprenoriat 
și Administrarea Afacerilor în Energie. Are o experiență 

de 7 ani în domeniul energetic, activând în diverse 
companii, cu specializare în dezvoltarea produselor 
și serviciilor specifice industriei.  În prezent se 
concentrează pe dezvoltarea infrastructurii și soluțiilor 
pentru mobilitatea electrică.

Tatiana Fiodorov este avocatul asociat coordonator 
al Fiodorov & Partners, fiind specializată în dreptul 
energiei, drept imobiliar și urbanism. 

Tatiana oferă consultanță juridică fondurilor de 
investiții internaționale, precum și investitorilor locali, 
într-o gamă largă de tranzacții, cum ar fi proiectele de 
fuziuni și achiziții în domeniul energiei regenerabile, 
structurarea tranzacțiilor, aspecte de finanțare și 
autorizare. 

În prezent, proiectele de energie verde în care sunt 
implicați avocații din echipa sa însumează peste 1 GW.

Daniel Pascale este absolvent al Facultății de 
Energetică din cadrul Universitatea Politehnica 
București, având două programe de masterat în 
Hidraulică Tehnică și Hidroenergetică, precum și 
Grafică Inginerie și Design Industrial. În parcursul 
lui profesional a început ca Inginer Trainee în cadrul 
grupului E.ON, unde a avansat rapid prin pozițiile de 
Special e-Mobility și Expert în Performanță și Excelență 
Operațională. În prezent ocupă poziția de PMO Analyst 
la MI-GSO|PCUBED în Franța.

Daniel este membru activ al FEL din anul 2022. Cu 
experiența sa în gestionarea proiectelor, își dorește 
să contribuie la implementarea unui mod de lucru 
eficient pentru gestionarea proiectelor comunității. El 
consideră că energia electrică este coloana vertebrală 
a civilizației prezente și că îmbunătățirea modului de 
producție, eficientizarea consumului și digitalizarea 
rețelei vor duce la creșterea calității vieții generațiilor 
viitoare.

Daniel a dovedit că poate face față provocărilor 
industriei prin abilitățile sale de adaptare rapidă la 
cerințele pieței. Este un lider puternic și un gânditor 
strategic, care își folosește cunoștințele tehnice și 
abilitățile de comunicare pentru a contribui la succesul 
organizației sale. În plus, Daniel este pasionat de 
dezvoltarea sa profesională continuă și întotdeauna 
este deschis la noi oportunități de a învăța și a se 
dezvolta.

„FEL România își propune pentru anul 2023 să 
continue acțiunile promovate în anul 2022, să fie o 
platformă de comunicare și cooperare între generații 
și să accelereze tranziția către o economie bazată pe 
energie curată, reducând impactul negativ pe care 
energia îl are asupra mediului. Proiectele și acțiunile 
noastre de viitor au la bază acest deziderat.

Ceea ce facem noi la Future Energy Leaders 
România (FEL), organizația de tineret a CNR - CME, 
facem cu pasiune, cu energie pentru energie, nu 

reprezentăm interesele nici unei entități de pe lanțul 
energetic. Suntem tineri de pe toate palierele din 
toate entitățile din sectorul energetic, mesajele 
noastre sunt obiective și prezintă realitatea, venim 
cu soluții la probleme.

FEL România crește sigur și sănătos. De 11 ani 
comunitatea noastră dezvoltă tineri români din 
energie. Și va continua să o facă, pentru că avem 
tineri buni în sectorul energetic din România, pentru 
că avem specialiști, experți care sunt alături de noi, 
ne învață, ne oferă sfaturi și sunt o sursă de inspirație. 

Suntem parte din CNR – CME și beneficiem de 
expertiza World Energy Council, avem reprezentanți 
în FEL-100, comunitatea celor mai buni 100 de tineri 
din energie la nivel Mondial. Avem tot ce ne trebuie 
pentru a avea un viitor de succes”, a declarat Adrian 
Vintilă, Președinte al FEL România.

FEL România este un program inițiat și coordonat de 
Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al 
Energiei (CNR-CME) și face parte din Comunitatea 
globală Future Energy Leaders, dezvoltată de World 
Energy Council. 
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Consilieri ai CNR-CME, premiați la  Gala 
InvesTenergy, „Să punem Oamenii din energie 
în lumină”
Elena RATCU, consilier CNR-CME

Conferința anuală „Energia este puterea noastră. 
Să fim responsabili” și Gala „Să punem Oamenii 
din energie în lumină”, dedicată specialiștilor din 
sectorul energetic, au fost organizate de Publicația 
InvesTenergy în ziua de 29 decembrie 2022.

Gala InvesTenergy 2022 a pus Oamenii din energie 
în lumină și au fost premiați specialiști din sectorul 
energetic, cu respect și prețuire.

„Specialiștii vorbesc prin faptele lor. Ei joacă un rol 
crucial în orice domeniu de activitate, cu atât mai mult 
în domeniul energetic. Sunt Profesioniștii pe care te 
bazezi în orice moment, tot ei sunt cei care predau 
ștafeta și inspiră generațiile viitoare. După prima ediție 
a Galei InvesTenergy dedicată specialiștilor în energie 
de anul trecut, demersul nostru de a pune Oamenii din 
energie în lumină a continuat cu prezentarea mai multor 
specialiști într-o serie de articole/interviuri publicate pe 
InvesTenergy. La a doua ediție a Galei InvesTenergy am 
premiat – împreună cu invitații și partenerii noștri – 16 
specialiști merituoși pentru activitatea lor de zi cu zi, 
pentru profesionalism, dedicare și performanță.

A fost ocazia perfectă pentru a adresa MULȚUMIRI tuturor 
specialiștilor din sectorul energetic, profesioniștilor care 
sunt mereu la datorie pentru siguranța SEN și a țării. 
Să ne plecăm cu recunoștință în fața lor, prețuindu-le 
munca, a subliniat dna Cristina Trefaș, Fondator&CEO 
InvesTenergy în deschiderea Galei.

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

Specialiștii premiați În cadrul Galei InvesTenergy au 
fost: prof.dr.ing. Eugen Constantin Isbășoiu, prof.
dr.ing.Virgil Mușatescu - consilier CNR-CME, dna 
Elena Popescu - director general MEE, Echipa EfdeN, 
dna Daniela Dinescu - managing director PNE, dna 

Alina Tache - director, Direcția piața cu amănuntul de 
energie ANRE, dl Costel Constantin - director Direcția 
Planificare și Funcționare, DEN, dl Mihai Cremenescu 
- director, Direcție Operativă, DEN, dl Eduard Davi 
-director Unitate Operațiuni Rețea Transilvania 
Sud, DER, dna Ioana Krekan -manager Activare și 
Facturare, Enel Energie și Enel Energie Muntenia, dr.ing. 
Teodor Chirica- Președinte Consiliul de Administrație 
Nuclearelectrica, dl Florian Pop -director Dezvoltare și 
Servicii, Rompetrol Rafinare, dl Victor Sturza - project 
director for Cogen Power Plant, Rompetrol Energy, 
dna Ioana Petcu- Press & Media Relations Advisor, 
EURELECTRIC, dna Oana Gherasim - head of Global 
News Media, Grupul ENEL, dl George Constantin-
Senior Consultant, Ernst & Young Romania.

Diploma și trofeul InvesTenergy pentru întreaga 
activitate și rezultatele deosebite obținute de-a 
lungul vastei cariere profesionale a revenit domnului 
prof.dr.ing Virgil Mușatescu – consilier in cadrul 
Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al 
Energiei (CNR-CME) și i-a fost înmânat de domnul 
prof.dr.ing. Ștefan  Gheorghe, director general 
executiv CNR-CME, care, în prezentarea sa, a 
subliniat: „Premiem astăzi o personalitate marcantă 
a sectorului energetic românesc, recunoscută în țară 
și în străinătate, care a adus contribuții importante la 
dezvoltarea sectorului energiei si a învățământului 
universitar. Numele său a devenit un adevărat brand 
pentru strategiile și politicile energetice, cogenerare, 
impactul investițiilor energetice asupra mediului și 
dezvoltare sustenabilă. Cu o vastă experiență națională 
și internațională și cu două doctorate (energetică 
și economie), dl Mușatescu a fost cadru didactic 
la Universitatea Politehnica București și Academia 
de Studii Economice-Facultatea de Administrarea 
Afacerilor in limbi străine – FABIZ. A fost, de asemenea, 
consultant internațional în domeniul energiei pentru 
România, Macedonia, Albania, Republica Moldova, 
Georgia și pentru regiunea Balcanilor de Vest, calitate 
în care a participat la realizarea de strategii energetice, 
planuri de acțiune pentru eficiență energetică, planuri 
naționale de dezvoltare a surselor regenerabile. A fost 
Senior Energy Advisor la USAID (United States Agency 
for International Development), coordonator de proiect 
pentru Romania și Republica Moldova la BERD, director 

general pentru Energie, Petrol și Gaze și Secretar de 
Stat în Ministerul Resurselor și Industriei. Ca expert 
individual a fost selectat ca membru al Consiliilor 
Consultative ale Președintelui României (1996 – 1999), al 
ANRE (2003- 2010) și membru al Comitetului de Experți 
energetici de înalt nivel de pe lângă Consiliul Economic 
și Social ONU- Comisia pentru Dezvoltare Sustenabilă 
(1992 – 1996)

Este președinte și fondator al APER (Asociația de Politici 
Energetice din România), consilier științific în cadrul 
CNR-CME, membru al Comitetului Municipal pentru 
Energie, autor sau co-autor a 28 cărți, manuale, studii 
și a peste 170 articole publicate în domeniul energiei 
și dezvoltării sustenabile. A coordonat prima Strategie 
Energetică Națională de după revoluție, realizată în 
1993, pentru o perioadă de cinci ani. L-au pasionat 
dintotdeauna politicile energetice pentru că domnia 
sa are o structură integratoare și este permanent 
pasionat să găsească elementul comun al mai multor 
fenomene care, în final, să ducă la o înțelegere coerentă 
a acestora. De aceea, cea mai mare parte a activității 
sale a dedicat-o strategiilor și politicilor energetice”. 

La primirea premiului, 
domnul profesor Virgil 
Mușatescu a exclamat 
„Wow! Sunt emoționat și 
copleșit de acest moment”, 
după care a continuat: „Vă 
mulțumesc. Faptul că se 
apreciază întreaga mea 
activitate, îmi dă cumva și 
un fior, pentru că întreaga 
activitate înseamnă oarecum 
o finalitate. Eu sper să putem
spune astăzi că este vorba 
de  întreaga mea activitate 

de până acum, pentru că eu vreau să privesc în viitor. În 
momente de genul acesta mă gândesc la ceea ce zicea 
Oscar Wilde: «În viață trebuie să-ți joci propriul rol. Toate 
celelalte sunt date»! Din acest punct de vedere, mă 
consider fericit pentru că scenariul făcut pentru mine a 
fost destul de decent și am încercat să am cât mai puțin 
cabotinism. Ca atare, vă mulțumesc încă o dată pentru 
această apreciere și  vă doresc tuturor multă sănătate, 
sărbători fericite și un An Nou cu bine”.

Cel de-al doilea premiant CNR-CME, dl George 
Constantin, face parte din organizația de tineret Future 
Energy Leaders Romania, este Alumni FEL Romania 
și manager consultanță în cadrul Ernst & Young pe 
probleme privind energia și resursele energetice. 
Premiul i-a fost înmânat de dna Elena Ratcu, consilier 
CNR-CME, care, în scurta sa prezentare a spus, printre 
altele: „Mulțumesc mult, InvesTenergy și Cristina Trefaș, 
pentru modul atât de frumos în care promovați și puneți 
în lumină tinerii noștri energeticieni! Mă bucur să 
înmânez diploma  de excelență și trofelul InvesTenergy 
pentru profesionalism, dedicare și performanță în cadrul 
FEL Romania lui George Constantin, unul dintre primii 

membri ai Programului 
de tineret Future Energy 
Leaders Romania, inițiat 
de CNR-CME în anul 
2011 și unul dintre cei 
în care am crezut încă 
de la început. În anul 
2016 i-am predat ștafeta 
de manager pentru o 
perioadă de doi ani, iar în 
anul 2020 a fost selectat 
de către Consiliul 
Mondial al Energiei ca membru al rețelei celor mai 
buni 100 viitori lideri energeticieni din lume- FEL 100. În 
calitate de membru și manager în cadrul FEL Romania, 
George a coordonat și a realizat o serie de documente 
importante, printre care: Publicația „Barometrul 
energetic”, cu apariție lunară; Documentul de Poziție al 
membrilor  FEL România  privind  Strategia  Energetică 
a României 2015-2035, document supus dezbaterii 
publice; Declarația FEL România la Forumul Regional 
al Energiei – FOREN 2014; Articole și documente de 
poziție în cadrul workshop-urilor FEL Romania din țară 
și al evenimentelor organizate de către FEL 100. Pe baza 
experienței acumulate, în anul 2021 a fost desemnat 
Alumni FEL Romania. Pasionat de educație, inovație, 
leadership și cultură organizațională, George a acordat 
sprijin constant pentru educarea și profesionalizarea 
tinerilor din energie, creșterea gradului de angajabilitate 
și susținerea unei mai mari prezențe a tinerilor în poziții 
de decizie”. 

Vădit emoționat la primirea premiului, George 
Constantin, și-a exprimat gratitudinea:  „Mulțumesc 
Ella și CNR-CME. Dacă nu era FEL Romania nu s-ar fi 
întâmplat să învăț atât de mult despre energie chiar de 
la începutul carierei. Mulțumesc, familiei, prietenilor și 
mentorilor mei. Mulțumesc mult Cristinei Trefaș pentru 
că în cele două luni de practică în zona de presă pe 
care le-am avut eu în 2013 m-au învățat enorm de mult 
despre comunicare și energie. Mulțumesc lui Claudiu 
Butacu și echipei EfdeN care m-au învățat ce înseamnă 
un ONG și cum noi, la rândul nostru, putem crește alți 
viitori lideri, cum să facem educație și profesionalizare. 
Mulțumesc și unora dintre liderii din sector, și aș aminti 
aici câteva nume care pentru mine spun foarte multe: 
domnii Ovidiu Apostol, Cristi Secoșan, Gabi Coman, 
Cristi Cârstoiu. Mulțumesc, de asemenea, tuturor celor 
care m-au susținut, dar și celor care nu m-au susținut, 
pentru că asta ne-a format până la urmă.”

Organizat sub sloganul „Să fim responsabili”, 
dublul eveniment InvesTenergy - Conferința  anuală 
și  cea de a doua Gala dedicată specialiștilor din 
sectorul energetic-, desfășurat sub patronajul 
ANRE, a prilejuit o amplă și necesară dezbatere 
privind prezentul și viitorul energiei în România și 
s-a adresat  tuturor celor care cred că “ENERGIA 
este PUTEREA noastră” și acționează cu 
responsabilitate.
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Asociația CNR – CME 
vă urează

Sărbători fericite
și

La mulți ani!


