
 

SCURTĂ DESCRIERE 

Dezvoltarea sistemelor de energie, exigenţele privind mediul ambiant şi apariţia unor noi tehnologii de producere 
şi stocare a energiei electrice impune elaborarea de noi soluţii pentru valorificarea eficientă a acestor mijloace moderne 
de susţinere a generării de energie curată, sustenabilă şi accesibilă. 

Sursele regenerabile de energie dar şi procesul specific utilizării energiei au condus la cercetări şi rezultate notorii 
în domeniul stocării energiei. Tehnologiile de stocare dar şi utilizarea eficientă a sistemelor de stocare sunt preocupări 
importante ale specialiştilor energeticieni.  

Producţia excedentară a surselor regenerabile de energie poate fi folosită eficient în procese Power to X care 
permit stabilirea de noi domenii de utilizare a energiei electrice. 

OBIECTIVE: 

•  Prezentarea noilor tehnologii de producere a energiei electrice şi a performanţelor acestora; 

•  Soluţii noi de stocare a energiei şi de utilizare  eficientă a energiei stocate; 

•  Prezentarea de noi tehnologii de producere şi utilizare a hidrogenului; 

•  Punerea în evidenţă a unor noi soluţii pentru producerea turbinelor pentru centralele electrice; 

•  Analiza performanţelor noilo turbine eoliene. 

SUBIECTE DE INTERES 

• Performanţele noilor tehnologii de producere a hidrogenului; 

• Managementul sistemelor de stocare a energiei electrice; 

• Impactul noilor tehnologii asupra funcţionării sistemului de transport al energiei electrice; 

• Soluţii pentru tehnologii Power to X 

REZULTATE PRECONIZATE 

• Informarea participanţilor asupra noilor realizări in domeniul energie; 

• Stabilirea de direcţii de dezvoltare a sistemelor moderne de producere a energiei electrice; 

• Evaluarea impactului noilor tehologii asupra performanţelor sistemelor de energie; 

• Importanţa sistemelor de stocare a energiei asupra caracteristicilor de funcţionare a sistemelor de energie. 

PARTICIPANȚI ȚINTĂ 

• Specialişti din sistemul energetic,  

• Producători de echipamente,  

• Specialişti din mediul academic, 

• Specialişti din Ministerul Energiei, 

• Specialişti din Institute de Cercetare şi Proiectare. 

 



 

AGENDA 

EEST (Eastern European Summer Time) 

09:00 – 09:30 INREGISTRARE PARTICIPANȚI 

 

09:30 – 09:45 SESIUNE DE DESCHIDERE 

 Ioan Dan GHEORGHIU CNR – CME, Președinte 

 

MODERATORI Ștefan GHEORGHE CNR – CME, Director General Executiv 

 Petru RUȘEȚ Siemens Energy, Managing Director 

 

09:45 – 10:15 VORBITOR SPECIAL 
 Petru RUȘEȚ Siemens Energy,  Managing Director 

 

10:15 – 13:15 SESIUNE DE DISCUȚII ÎN PANEL Titlul prezentării 
 Alexander PESCHL Siemens Energy  „ Power 2 X ” 

Gimi RIMBU Dr. ing. ICPE CA 

“Preocupări și perspective românești în 

domeniul producerii, stocării și conversiei 

hidrogenului” 

Karols PAVELS Siemens Energy 
„Stability Challenges in Power Grids with 

Renewable Energy Sources” 

Nicolae GOLOVANOV 
Prof. dr. ing. UPB,  

Consilier CNR – CME  

„Aspecte concrete ale utilizării STATCOM în 

rețelele de distribuție în energie electrică”  

 
Bogdan LEU  

CNTEE Transelectrica 

FEL Romania 

"DigiTEL Green Mostiştea - Staţie digitală şi 

cu impact redus asupra mediului" 

 
Andrei COTEANU 

Energy Design 

& Consulting 

"Utilizarea STATCOM în rețelele electrice de 

transport" 

  

13:15 – 13:45 SESIUNE DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI 

   

13:45 – 14:00 CONCLUZIILE CONFERINȚEI  


