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Într-un editorial din Mesagerul Energetic numărul 216, 
Mai – Iunie 2021, intitulat “Decarbonarea: condiție 
esențială și necesară, dar nu și suficientă pentru 
prevenirea încălzirii globale și schimbărilor climatice” 
menționam că poluarea mediului ambiant, sub diverse 
forme s-a produs practic tot timpul în decursul existenței 
umanității, dar niciodată nu a depășit limitele pentru 
refacerea și eliminarea efectelor, pe cale naturală, până 
în secolul trecut. 

Efectele negative ale poluării mediului ambiant (aer, 
apă, sol și subsol) au devenit din ce în ce mai grave, 
odată cu creșterea populației planetei (peste 8 miliarde 
de locuitori în prezent) și a dezvoltării extrem de rapide 
în ultimii 130-200 de ani, a tuturor domeniilor de 
activitate economice, sociale și altele care au necesitat 
din ce în ce mai multă energie. În aceste condiții, la 
scară locală, regională și globală, poluarea și efectele 
ei negative au devenit din ce în ce mai grave și s-au 
accentuat continuu, până în zilele noastre, ajungând 
la valori critice pentru prezentul și viitorul planetei 
respectiv umanității și nu numai. 

Fără a intra în detalii cunoscute de noi toți, dintre 
toate formele de poluare, cea mai gravă și cea cu 
efecte catastrofale asupra mediului ambiant, respectiv 
creșterea temperaturii medii anuale la nivel global 
și schimbările climatice, o constituie degajarea în 
atmosferă a unor gaze cu efect de seră, dintre care 
menționăm: Dioxidul de carbon (CO2), Gazul Metan 
(CH4), Oxidul azotos (N2O), Hidrofluorocarbidele 
(HFC), Perfluorocarburi (PFC) și Hexaflorură de sulf 
(SF6) luate în considerare și de protocolul de la Kyoto 
din anul 1997, respectiv Conferința ONU de la Paris 
privind schimbările climatice din anul 2015.

Dintre aceste gaze, din punct de vedere cantitativ și 
al efectelor de seră cele mai importante sunt CO2 cu 
circa 25 – 35% și CH4 cu circa 60 – 65% din totalul 
emisiilor în atmosferă, a gazelor cu efect de seră. 

Dioxidul de carbon (CO2) rezultă, în principal, din 
arderea combustibililor fosili, biocombustibililor, 
lemnului și altor produse vegetale, în diverse scopuri 
industriale și casnice cunoscute, precum și din unele 
procese naturale importante. Gazul metan (CH4) 

provine din unele emanații libere din subsol necontrolate 
de oameni, de la unele procese tehnologice specifice  
și, în principal, în mod natural sub forma de biogaz, 
din biomasa vegetală respectiv produs de ființele vii 
în general și în special de mamifere și păsări. Celelalte 
gaze menționate provin, în principal, din unele procese 
industriale tehnologice specifice sau de altă natură. 

Pornind de la această situație critică, la care s-a ajuns 
în ultimii 50 – 60 de ani, majoritatea statelor precum și 
organizațiile internaționale, regionale sau globale, au 
elaborat programe pentru reducerea emisiilor gazelor 
cu efect de seră concentrându-se, în special, pe CO2, 
pentru care se prevede reducerea treptată și chiar 
decarbonarea totală până în anii 2060 – 2070, lucru 
evident irealizabil în condiții reale, atât pentru faptul că 
practic combustibilii fosili și biocombustibilii, în special 
cei gazoși, nu vor putea fi eliminați în totalitate cât 
și cantităților mari de CO2 produse pe cale naturală. 
În plus, CO2 este un element vital pentru procesele 
de fotosinteză pentru creșterea speciilor vegetale, 
respectiv plantelor de orice fel. 

Pentru înțelegerea mai clară a unor aspecte privind 
emisiile de CO2 și efectele acestora în natură reproduc 
integral un alt mod de abordare a acestei probleme 
exspus sub forma unui dialog, de către Prof. Robert 
Imberger de la Universitatea Tehnică din Aachen – 
Germania, după care voi face unele comentarii privind 
aceste aspecte și nu numai:

Duminica trecută am fost la o piață săptămânală 
locală.  A existat un stand al partidului Verzilor pe tema 
„Protecția climei”.  Am fost abordat de un membru al 
partidului VERDE ca un „trecător” despre problema 
CO2 din lumea noastră. 

M-am gândit în sinea mea...  tocmai ai ajuns la persoana 
potrivită. 

Întrebarea mea către reprezentantul climatului 
(aproximativ 28-30 de ani vârstă):  „Cât de mare este 
conținutul de CO2 în aer ???” 

Răspunsul lui:  „Mare !!!  Foarte mare !!!  Spre foarte 
foarte mare !!!" 

Un alt mod de abordare al decarbonării, 
combustibililor fosili și schimbărilor 
climatice
Prof. dr. ing. Nicolae Napoleon ANTONESCU, Consilier CNR-CME 
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Eu: „Cât de mare ???”  - „Ce procent ???” 

El:  „Nu știu!”  

Aha, credeam...  un adevărat cunoscător !!! 🤣

Așa că am tot întrebat:  „Ce mai este în aer?”

El:  "Oxigen !!!" 

Eu:  „Corect !!! 

Şi ce procent ???  „Nu știu !!!”  a fost răspunsul lui. 

I-am explicat că probabil este în jur de 21%.

I s-a părut plauzibil.  

Continui:  "Ce alte gaze mai sunt in aer ???"  clătinare 
din cap….  Ridică din umeri...  

Eu:  „Gaze nobile !!!  Argon, Xenon, Neon, Krypton...!!! 

Ai auzit vreodată ???  Dar ele reprezintă doar puțin sub 
un procent în total!” 

Uimire gânditoare.

 am repetat ultima intrebare...  Din nou  (acum enervat)  
ridică din umeri și ochii peste cap...  

Eu:  "Ai auzit vreodată de azot ???"  „Oh, da, corect... 
azot !!!  Da, avem și asta în aer!” 

Eu  si ???  Câte procente ???

El:  Ridică din umeri din nou.  Am simțit că s-a săturat 
de mine.  Dar nu m-am dat bătut şi i-am explicat că era 
cam 78%. 

Flyer-ele de propagandă pe care le ținea în mâna 
stângă se scufundau din ce în ce mai jos.  

 El,  după o aritmetică mentală rapidă  (a simțit undeva 
pe la 60%):  „Asta nu se poate,  nu te cred,  că atunci 
nu ar mai rămâne nimic  pentru CO2-ul lor  de LA 
PARTIDUL VERDE  ŞI NU PREA MAI RĂMÂNE NIMIC 
PENTRU PROPAGANDA LOR  FALSĂ  DE SALVAT 
CLIMA !!!”

 Eu:  „Exact !!!  Ai dreptate !!! 

Cel putin aproape !!!  Pentru că există doar 0,038%  
CO2  în aerul pe care îl respirăm!  

Pur și simplu nu m-a crezut și m-a părăsit.  

------------------- 

Dacă doriți să calculați mai departe:  Avem  0,038%  
CO2 în aer.  Natura însăși  produce aproximativ  96% 
din aceasta. 

Restul,  adică 4%,  ființa umană. 

Adică  4%  din  0,038%,  adică  0,00152%.  Ponderea 
Germaniei în aceasta este de 3,1%.  Astfel, Germania 
influențează cu  0,0004712%  producerea de CO2 în 
aer !!!!

Și apropo  - dacă nu ați înțeles încă  - CO2 este elementul 
de creștere pentru natura noastră.  Serele de exemplu 
sunt furnizate suplimentar cu CO2 - pentru creșterea 
rapidă şi abundendă a plantelor.  

 Adnotare: Merită să-l dai mai departe. 

Și mai bine  - copiați și imprimați.  Și poate chiar să o 
menționați întâmplător „prietenilor” sau „familiei”. 

Poate va ajută la destuparea minților spălate de 
propaganda politică cu încălzirea globală din cauza 
CO2-ului  .. 

POVESTEA CU CO2-ul ESTE DOAR O POVESTE 
FOARTE PROASTĂ DE ADORMIT COPIII !!!

Dacă analizăm acest punct de vedere, expus sub 
formă de dialog, al Prof. Robert Imberger, nu putem 
să nu fim de acord cu argumentele și datele privind 
cantitățile de CO2 din atmosferă, respectiv importanța 
acestuia pentru natură, privind creșterea întregii 
vegetații a planetei, respectiv procesele de fotosinteză 
prin care plantele, de orice fel, absorb carbonul din 
CO2 și eliberează oxigenul în atmosferă. De asemenea, 
nu putem să nu remarcăm că decarbonarea totală 
nu se va putea realiza datorită marii cantități de 
CO2, produse prin procese naturale, necontrolate de 
oameni, precum și a folosirii, încă cel puțin o perioadă 
de timp, a combustibililor fosili, în special a gazelor 
naturale și a unor produse petroliere, precum și a 
biocombustibililor. Ca urmare, este foarte greu de spus 
cât CO2 ajunge în stratosferă, atacă stratul de ozon și 
contribuie la efectul de seră și schimbările climatice, 
alături de celelalte gaze cu efect de seră și în special a 
Metanului (CH4). 

În ce privește combustibilii fosili, utilizarea lor trebuie 
redusă continuu până aproape de 0, deoarece acestea 
sunt resurse minerale limitate și epuizabile, într-un 
timp mai scurt sau mai lung. De asemenea, trebuie 
spus că extracția, prelucrarea și utilizarea lor produc 
mari degradări și poluări ale solului, subsolului, apelor 
și atmosferei, atât la nivel global, cât și, în special, local. 

Ca urmare, pentru atingerea obiectivelor privind 
decarbonarea și reducerea poluării mediului în 
ansamblu, pornind de la mixul energetic actual în care 
combustibilii fosili dețin circa 60 – 65%, iar energiile din 
surse regenerabile și nucleare circa 35 – 40%, raportul 
se va schimba radical rapid, ajungând, conform 
estimărilor actuale, în anii 2050 – 2060, ca 65 – 95% 
din necesarul de energie, pentru toate categoriile de 
consumatori, să fie energie curată, fără emisii de CO2. 

Dar, așa cum arătam și în editorialul menționat la 
început, decarbonarea este o condiție necesară, dar 
nu suficientă pentru evitarea / reducerea efectului de 
seră, încălzirii globale și schimbărilor climatice, datorită 
celorlalte gaze emise în atmosferă și, în special, a 
metanului, sub formă de biogaz, care deține o pondere 
foarte mare, respectiv circa 60 – 65%. 

Ca urmare, se impune reducerea la minimum a cantității 
foarte mari de metan (CH4) emisă în atmosferă, 
problemă care este foarte complexă, sensibilă, 
interpretabilă și dificil de controlat. În plus, aceasta a 
fost abordată, analizată și studiată prea puțin până în 
prezent, datorită concentrării excesive pe decarbonare, 
iar acum se vine, fără nici un studiu științific relevant, 
cu tot felul de măsuri / propuneri, unele chiar aberante, 
privind alimentația și alte aspecte privind societatea, 
fără o analiză reală serioasă a cauzelor care conduc 
la această situație și ca urmare a măsurilor, concrete 
și sustenabile, pentru reducerea la minim a cantității 
foarte mari de biogaz (metan) degajată în atmosferă. 
Deoarece, așa cum arătam mai sus, această problemă 
este extrem de complexă, sensibilă și interpretabilă, 
mă opresc aici cu aceste comentarii menționând, încă 

o dată, că decarbonarea este o cerință importantă
pentru poluarea mediului și efectului de seră, dar în
același timp trebuie făcut tot ce este posibil și rațional
pentru reducerea emisiilor tuturor gazelor cu efect de
seră și, în principal, a gazului metan.

Nu putem încheia acest editorial fără a menționa că deja 
s-a întârziat foarte mult cu luarea unor măsuri ferme și
corespunzătoare pentru reducerea la minimum posibil
a tuturor emisiilor de gaze cu efect de seră. Ca urmare,
în ultimii, 10 – 20 de ani, s-au produs deja schimbări
climatice la nivel local și global, cu efecte grave pentru
mediul ambiant și, în general, asupra vieții și viitorului
planetei noastre.
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Așa cum ne-a obișnuit, prestigioasa revistă engleză 
The Economist, a publicat la sfârșitul anului 2022 
previziunile și provocările statelor lumii în anul 2023 în 
numărul special al revistei intitulat „The World Ahead 
2023”.

După doi ani în care pandemia a fost elementul 
dominant al lumii, a urmat în anul 2022 și continuă și 
în anul 2023 războiul din Ucraina, care reprezinta un 
factor determinant si o provocare. 

În acest an, lumea se va confrunta cu aspectele 
geopolitice, de securitate si impredictibilitate a 
impactului conflictului, cu controlul inflației si cu haosul 
de pe piețele de energie.

Intre temele și tendințele care ar trebui urmărite în anul 
2023 se pot remarca:

1. Războiul din Ucraina continuă. Acesta are influențe
în prețurile la energie, în inflație, în ratele dobânzilor, în
creșterea economică și în penuria de alimente.

2. Recesiunea ar putea să apară. Economiile majore ar
putea intra în recesiune, pe măsură ce băncile centrale
vor crește ratele dobânzilor pentru a sufoca inflația,
un efect secundar al pandemiei, acum inflamat de
prețurile ridicate la energie. Recesiunea Americii ar
putea să fie mai ușoară, iar cea a Europei ar putea fi
mai brutală.

3. Schimbări climatice. Pe măsură ce țările se grăbesc
să-și asigure aprovizionarea cu energie, se întorc la
combustibilii fosili murdari. Pe termen mediu, războiul
va accelera trecerea la sursele regenerabile de energie
ca alternativă mai sigură la hidrocarburi. Pe lângă
energia eoliană și solară, energia nucleară și hidrogenul 
vor fi integrate și ele printre sursele de energie care pot
fi utilizate.

4. Populația lumii. Este previzionat că în acest an
populația Chinei va fi depășită de cea a Indiei, la un
nivel aproximativ de 1,43 miliarde de locuitori. Este
cunoscut declinul populației Chinei. O creștere mai
lentă a economiei Chinei este prognozată.

5. Puncte fierbinți. Concentrarea asupra războiului din
Ucraina poate crea riscul unui conflict în altă parte.
Poate nu din partea Rusiei, care este foarte preocupată
de conflictul în desfășurare, dar alte conflictele pot
să înceapă în această zonă: China versus Taiwan,
tensiunile existente dintre India și China sau în alte
zone.

6. Turismul. Călătoriile de afaceri vor rămâne reduse
pe măsură ce firmele vor reduce costurile. Călătoriile
turistice sunt estimate că vor fi mai puține ca număr

față de nivelul de dinaintea pandemiei, dar valoric 
pot ajunge la nivelul de dinaintea pandemiei, datorită 
creșterii prețurilor (inflația).

7. Soluțiile viitorului. Anticiparea viitorului este strâns
legată de mediul virtual și inteligența artificială. Anul
2023 va oferi cu certitudine câteva răspunsuri. O
schimbare care se întrezărește în viitorul apropiat ar
putea fi creșterea numărului „cheilor de acces”, care
vor fi biometrice și care vor înlocui parolele.

8. Concepte noi care ar putea fi utilizate în anul 2023.
Câteva dintre acestea sunt prezentate în continuare:
construcția de „parcări pentru drone”, centrale electrice
virtuale (virtual power plants), energie solară spațială,
mixarea realității (mixed reality = real world and
computer-generated reality) sunt actuale,

Așa cum am văzut, pandemia a marcat sfârșitul unei 
perioade de relativă stabilitate și predictibilitate în 
geopolitică și economie. Lumea de astăzi este mult mai 
instabilă și este preocupată de creșterea economică, 
de condițiile meteorologice extreme și de schimbările 
sociale și tehnologice rapide. Imprevizibilitatea este 
noua normalitate. Nu există încă o cale de a scăpa de 
ea.

Legat de previziunile The Economist pentru România, 
acestea includ o creștere economică de 2.8% a PIB-
ului, o inflație de 7.9%, un deficit bugetar de -6% din 
PIB, la o populație de 19,9 milioane de locuitori.

Este interesant de comparat aceste previziuni 
economice cu cele avansate de Uniunea Europeană. 
În acest sens previziunile Comisiei Europene pentru 
România pentru anul 2023 și 2024, comparativ cu 
rezultatele pentru doi ani precedenți sunt următoarele:

Cum vor arăta rezultatele la sfârșitul anului 2023 și cine 
a avut dreptate în prognoza? Acest lucru îl vom vedea 
la viitoarea analiză care va fi realizată la începututl 
anului 2024.

Provocări mondiale în anul 2023
Redacția Mesagerului Energetic 

Prezentul articol încearcă să adune majoritatea 
erorilor sau stângăciilor comise, din păcate din diferite 
motive, de către Clasa conducătoare europeană și nu 
numai. La multe conferințe din ultimii ani conferențiari, 
interlocutori, energiticieni specialiști mai mult sau mai 
puțin ai sistemului energetic în general, s-au exprimat în 
cuvântările, intervențiile lor folosind unele dintre aceste 
erori, unele subiecte devenite în prezent de comentat. 
După unii autori de articole cu tentă geopolitică, unele 
dintre aspectele prezentate mai jos au stat la baza 
teoriilor ce vorbesc despre Războiul Ruso – Ucrainian. 
Evident că aceste erori au atras după aceea motivații, 
motivații susținute teoretic, dar și de adevăruri specifice 
țărilor europene, specifice în sensul intereselor din 
ramură energetică proprie, atât ca politică, dar si ca 
bogății proprii, precum zăcăminte etc.   As propune sa 
plecam de la enuntarea a trei probleme de abordat in 
amplitudinea semantica a notiunilor, data fiind situatia 
actuala, idei care in esenta ar putea fi :  

1. Războiul este sau nu este rezultatul orgoliului militar,
nebunesc etc, ale lui Putin ;

2. Clasa dirigintă occidentală, cu mici excepții, nu a
putut descifra la timp mișcările Kremlinului ; 

3. Libertismul, ideologia conform căreia “energia este
o marfă ca și altele”.

În ceea ce privește războiul Ruso-Ucrainian trebuie
să ne aducem aminte că, în decursul anilor, Putin a
promovat o anume strategie liniară și coerentă de a
face ca Europa să ajungă a fi dependență de sursele
de energie rusești. S-ar fi trebuit intrevăzute aceste
semnale pentru a nu se ajunge în a cădea în această
capcană construită cu meticulozitate, dar și cu răbdare
în timp. Legat de “clasa diriginte europeană” se poate
aprecia și dovedi că aceasta s-a tot apropiat de
Moscova, cazuri cunoscute care au căutat chiar câte
un loc călduț în brațele lui Putin. Adevărul este că Rusia
a fost printre primii importanți furnizori de energie ai
Europei încă de pe vremea Uniunii Sovietice. Acest
adevăr a făcut ca, din păcate, la fel ca la un meci sportiv
de box, să se ajungă in situația ca nivelul de gardă să
fie din ce în ce mai slab.

Se poate afirma că pornirea războiului  actual s-a
bazat pe aceste fenomene construite și susținute cu
ambiție de ani și ani. Să nu uităm că îndemnul precum
“diversificarea aprovizionării” era nelipsit în discursurile
personalităților importante din statele  europene, la
fel ca nevoia permanentă de încurajare a cercetării
în vederea descoperirii de noi zăcăminte, precum și
promovarea cât mai urgentă a investițiilor pentru a nu
mai fi utilizate sursele fosile paralel cu trecerea urgentă
la energia verde cu orice preț. Ca o umbrela generală a
acestor tipuri de discursuri punctuale a stat și, evident
va sta, “siguranță energetică”. Azi se vede clar că toate

acestea nu prea au fost pe placul lui Putin. Pe de altă 
parte foarte adevărat că odată cu deschiderea piețelor 
de energie, idee susținută de Comisia Europeană ca o 
mișcare importantă pe calea integrării în Europa, s-ar 
putea imputa și decizia de renunțare la energia nucleară 
și la abandonarea cărbunelui. În același timp cu aceste 
realități nu se mai susține “amentinerea” cu dezvoltarea 
infrastructurilor utilizate la extragerea petrolului și a 
gazelor naturale chiar de aceste zăcăminte/resurse 
interne sunt ale multora dintre statele membre. Pe 
această direcție multe proiecte nu au mai fost puse în 
operă dându-se vina pe posibilele imposibilități, atât 
de natură birocratică, cât și a obstacolelor de mediu 
ambient, ambele piedici în obținerea tuturor aprobărilor 
in timpi normali.         

Să ne amintim fraza “diversificarea aprovizionării etc”, 
text care nu lipsea din discursurile personalităților 
statelor europene și nu numai. Tot cam la fel erau 
fraze legate de “nevoia permanentă a cercetării și 
cultivării ideii descoperirii de noi zăcăminte împreună 
cu necesitatea învestirii pentru ieșirea urgentă din 
utilizarea resurselor fosile cu trecerea la energia verde. 
Idee preluată și pusă în operă de toate statele europene, 
evident sub umbrela binomului “siguranță energetică”. 
Aceste preocupări de mare importanță din partea 
clasei diriginte, dar și a specialiștilor energeticieni, 
evident, nu erau chiar pe placul lui Putin. Pe de altă 
parte este foarte adevărat că, odată cu deschiderea 
piețelor de energie susținută de Comisia Europeană, 
acțiune supranumită drept mișcare importantă, sau, 
și mai și, “stâlp al integrării europene”, s-ar mai putea 
imputa și decizia de renunțare la energia nucleară, 
dar și la diminuarea până la zero, a cărbunelui. Paralel 
parcă se începuse uitarea, abandonarea îmbunătățirii 
infrastructurii instalațiilor de extragere a petrolului 
și gazelor, cu toate că acestea erau surse interne ale 
unora dintre statele europene. 

Multe proiecte nu au mai fost realizate explicându-se 
prin posibilele imposibilități în obținerea aprobărilor 
birocratică în timpi normali, în perioade de timp 
presupuse umane. Poate că exemplele ar putea 
continua cu întâmplări cu care s-au luptat unele dintre 
state, toate acestea stând la baza diverselor explicații 
vizavi de izbucnirea războiului actual.

Concluzionând pe cât posibil multitudinea erorilor, mai 
mici sau mai mari, cu gândul evident că unele dintre ele 
vor fi evitate în viitor, motivațiile pe care le-au încercat 
diferitele țări, grupuri emergetice majore etc au avut, 
unele dintre aceste, explicații minore, uneori banale. 
Ceea ce este însă sigur este că întregul angrenaj 
eroare-motivație a fost utilizat de a crea complicații 
militare din multe direcții, din păcate, grupate după 
intensitate, în războiul Ruso-Ucrainian.

Sursa : Revista “ENERGIA”, Italia.

Considerații asupra dependenței energetice 
de Rusia
Ioan Corneliu DINU, Consilier  observator     
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Utilizarea electrificării directe este în creștere în 
clădiri, nu numai pentru aparatele electrice, ci și din 
ce în ce mai mult pentru încălzire și gătit. Pompele de 
căldură devin o tehnologie din ce în ce mai importantă 
și mai eficientă pentru decarbonarea operațiunilor de 
încălzire și răcire. IRENA estimează că numărul total 
de pompe de căldură va crește de aproape trei ori, 
depășind 142 de milioane până în 2030, față de 53 de 
milioane în 2022.

Tehnologia dominantă pentru decarbonarea 
transportului rutier va fi reprezentată de vehiculele 
electrice alimentate în întregime de baterii și, într-o 
măsură mult mai mică, de vehiculele electrice hibride 
cu încărcare la priză (PHEVs - plug-in hybrid electric 
vehicles) și poate chiar de vehiculele cu pile de 
combustie. În timp ce vânzările de vehicule electrice 
au crescut pe piețe importante, cum ar fi China, 
Uniunea Europeană și Statele Unite, unul dintre 
principalele obstacole în calea extinderii în continuare 
a vehiculelor electrice este lipsa unei infrastructuri și 
a unor tehnologii adecvate pentru baterii, precum și 
a unor politici financiare sau fiscale care să stimuleze 
adoptarea vehiculelor electrice și să descurajeze 
utilizarea vehiculelor cu motorină.

Cuplarea sectorială are potențialul de a contribui 
la decarbonarea sectorului industrial. Electrificarea 
directă bazată pe generarea de energie regenerabilă 
la fața locului, pe lângă energia regenerabilă provenită 
de la utilitățile care deservesc aceste instalații, este o 
modalitate de a furniza energie fără emisii de carbon 
pentru procesele de producție.

• Cuplarea sectorială între utilizările finale

Acest capitol analizează mai îndeaproape oportunitățile 
și provocările generale legate de cuplarea sectoarelor 
în contextul realizării unui nivel de energie 100% 

regenerabilă. De asemenea, acesta pune în lumină 
oportunități și provocări mai specifice în sectoarele 
concrete de utilizare finală. Cuplarea sectorială va 
duce la o extindere substanțială a consumatorilor 
de energie electrică în sectoarele de utilizare finală, 
ceea ce, la rândul său, va facilita extinderea energiei 
electrice regenerabile din surse de energie variabile. 
Această pondere tot mai mare de energie electrică 
furnizată din surse regenerabile necesită un sistem 
energetic mai flexibil pentru ca operatorul de rețea 
să opereze sistemul de energie electrică în condiții 
de siguranță și fiabilitate. În acest context, cuplarea 
sectoarelor prezintă oportunități în cazul în care 
tehnologiile cuplate pot fi gestionate într-un mod 
inteligent și inteligent pentru a face ca întregul sistem 
să fie mai flexibil, atingând astfel nu numai obiectivul 
de funcționare fiabilă a rețelei, ci și de îmbunătățire a 
eficienței globale a sistemului energetic.

• Concluzii și lecții învățate

Câteva recomandări privind modul în care se poate 
implementa cu succes cuplarea sectorială:

- Evaluarea cererii actuale și viitoare de energie
a inițiativelor de cuplare sectorială, în special a
capacităților de energie regenerabilă;

- Evaluarea potențialului de energie regenerabilă și a
investițiilor necesare în infrastructură pentru a valorifica 
resursele în conformitate cu previziunile valide privind
creșterea cererii prin creșterea electrificării utilizărilor
finale.

- Elaborarea unei strategii de cuplare sectorială care
să abordeze nivelul de electrificare directă a utilizărilor
finale în în raport cu utilizarea hidrogenului verde.

https://www.irena.org/Publications/2022/Dec/Sector-coupling-A-key-concept-for-accelerating-the-energy-
transformation 

Figura 1 – Cuplarea sectorială

Realizarea cu succes a obiectivelor stabilite în Agenda 
2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației 
Națiunilor Unite și în Acordul de la Paris din 2015 
necesită o transformare rapidă a sistemelor energetice 
din întreaga lume în direcția unor cote ridicate și, în 
cele din urmă, a unei energii 100% regenerabile. Pe 
măsură ce un număr din ce în ce mai mare de țări 
anunță angajamente și acțiuni ambițioase de eliminare 
treptată a combustibililor fosili și de adoptare a unor 
politici în conformitate cu realizarea unor emisii 
nete zero până în 2050 sau mai devreme, energia 
regenerabilă va trebui să joace un rol dominant în 
toate sectoarele.

Creșterea ponderii energiilor regenerabile în și între 
sectoare și tehnologii va necesita o intensificare 
rapidă și semnificativă a eforturilor în domenii precum 
electrificarea utilizării finale, utilizarea directă a energiei 
regenerabile, eficiența energetică și dezvoltarea 
infrastructurii.

Strategiile și tehnologiile de cuplare sectorială 
au potențialul de a spori flexibilitatea sistemelor 
energetice și, astfel, de a integra cote mai mari de 
energie regenerabilă. Cuplarea diferitelor sectoare are 
multe avantaje: crește ponderea energiei regenerabile 
în toate sectoarele și, astfel, atenuează emisiile legate 
de energie, inclusiv cele de gaze cu efect de seră, 
de exemplu prin înlocuirea benzinei și a motorinei în 
transporturi sau prin înlocuirea gazului natural (fosil), 
a cărbunelui și a petrolului pentru încălzirea clădirilor 
(IRENA, 2021a).

Acest raport oferă o prezentare generală a cuplării 
sectoriale ca strategie de creștere a flexibilității și 
fiabilității sistemului energetic prin utilizarea directă 
sau indirectă a energiei electrice în cadrul aplicațiilor 
din sectoarele de utilizare finală, cu scopul de a accelera 
transformarea către o energie 100% regenerabilă. 
Își propune în mod special să sprijine guvernele și 
companiile în procesul de luare a deciziilor și de 
punere în aplicare a utilizării cuplării sectoriale ca un 
instrument puternic pentru a ajunge la o energie 100% 
regenerabilă și la un viitor cu emisii nete zero.

Raportul este organizat după cum urmează: Capitolul 
1 oferă o scurtă introducere în subiectul cuplării 
sectoriale, Capitolul 2 oferă o imagine de ansamblu 
a situației actuale a cuplării sectoriale și include o 
cartografiere a tendințelor regionale și naționale în 
materie de cuplare sectorială; Capitolul 3 examinează 
progresele înregistrate în materie de cuplare sectorială 
în cazul utilizărilor finale specifice (de ex. încălzirea, 
răcirea, transportul și industria) și propune dimensiuni 
cheie (tehnice, economice și de reglementare) prin 
care pot fi identificate și abordate oportunitățile și 
provocările legate de cuplarea sectorială; Capitolul 
4 rezumă principalele concluzii privind modul în 
care guvernele și companiile pot sprijini fiecare 
progresele în materie de cuplare sectorială în legătură 
cu dimensiunile cheie menționate anterior; și, în cele 
din urmă, Capitolul 5 prezintă o selecție de studii de 
caz privind cuplarea sectorială, bazate pe informații și 
interviuri directe cu reprezentanți ai companiilor și ai 
țărilor.

• Cuplarea sectorială: status și tendințe

Figura 1 ilustrează structura generală și etapele de 
cuplare a diferitelor sectoare. O primă strategie constă 
în corelarea unei surse de energie cu un tip de serviciu, 
cum ar fi căldura sau transportul. O a doua strategie 
poate include dezvoltarea de noi legături între 
purtătorii de energie pentru a permite electrificarea 
indirectă a proceselor care nu pot fi electrificate 
direct, cum ar fi în cadrul operațiunilor industriale. 
De exemplu, energia electrică poate fi utilizată pentru 
a electrifica sectoarele de încălzire și de transport și 
poate crea, de asemenea, un combustibil sintetic care 
este apoi utilizat pentru a furniza un serviciu energetic 
suplimentar. Energia electrică produsă din surse de 
energie regenerabilă poate furniza servicii de încălzire 
prin diverse tehnologii de cuplare sectorială, cum ar fi 
pompele de căldură și cazanele cu rezistență electrică, 
și pentru a alimenta vehiculele electrice în substituirea 
combustibililor de transport pe bază de petrol sau a 
electricității pe bază de combustibili fosili. Electroliza 
și metanizarea sunt mijloace indirecte de aplicare a 
energiei electrice pentru a produce hidrogen verde sau 
metan pentru industrie, uz rezidențial și transport.

Cuplajul sectorial. Un concept cheie pentru 
accelerarea transformării energetice
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sporească diversitatea furnizorilor. Producția anunțată 
până în 2030 este foarte mare pentru multe tehnologii 
energetice curate.

Lanțurile de aprovizionare cu energie și tehnologie 
sunt interdependente, întrucât unul nu poate funcționa 
fără celălalt.

Tendințele recente în ceea ce privește costurile 
tehnologiei și prețurile energiei ilustrează legăturile 
dintre cele două tipuri de lanțuri de aprovizionare 
(fig. 1). Prețurile multor minerale și metale care sunt 
esențiale pentru unele dintre cele mai importante 
tehnologii energetice curate au crescut vertiginos 
în ultimii ani, din cauza unei combinații de cerere în 
creștere, a perturbării lanțurilor de aprovizionare, a 
preocupărilor legate de aprovizionarea viitoare și a 
creșterii prețurilor la energie. De exemplu, prețul litiului 
aproape că s-a dublat de la începutul anului 2022. 
Materialele catodice, cum ar fi litiul, nichelul, cobaltul 
și manganul, care sunt esențiale pentru fabricarea 
bateriilor litiu-ion, reprezentau mai puțin de 5% din 
costurile pachetelor de baterii în mijlocul deceniului 
trecut, când existau doar câteva gigafabrici de baterii; 
această pondere a crescut la peste 20% în prezent.

Cap. 4: Mineralele critice aduc propriul lor set de 
provocări.

Extracția mineralelor critice este singura etapă din 
lanțurile de aprovizionare cu tehnologii energetice 
curate care depinde exclusiv de dotarea cu resurse. 
Majoritatea proiectelor anunțate pentru procesarea 
și rafinarea mineralelor critice cheie vor fi localizate 
în China. Atenuarea riscurilor în ceea ce privește 
aprovizionarea cu minerale critice necesită o rețea 
nouă, mai diversificată, de relații internaționale diverse 
între producători și consumatori.

Cap. 5: Strategiile industriale privind energia curată 
ale țărilor trebuie să reflecte punctele forte și 
punctele slabe ale acestora.

Pentru majoritatea țărilor, nu este realist să concureze în 
mod eficient în toate părțile lanțurilor de aprovizionare 
cu tehnologii energetice curate relevante. 

Costurile energiei vor continua să fie un factor de 
diferențiere major în ceea ce privește competitivitatea 
sectoarelor industriale energointensive ale țărilor. 
Infrastructura nouă va constitui coloana vertebrală a 
noii economii energetice în toate țările.

Cap. 6: Povestea noii economii energetice este încă 
în curs de a fi scrisă, iar lanțurile de aprovizionare 
ocupă un loc central în această poveste. 

Strategiile industriale pentru producția de tehnologii 
energetice nepoluante necesită o abordare 
guvernamentală globală, care să coordoneze 
îndeaproape imperativele legate de climă și securitate 
energetică cu oportunitățile economice.

Pentru a ajunge la emisii nete zero va fi necesară o 
accelerare fără precedent a implementării la nivel 
mondial a tehnologiilor energetice curate și a instalațiilor 
care să susțină lanțurile de aprovizionare ale acestora. 
Implementarea rapidă a acestor tehnologii în următorul 
deceniu este crucială: orice întârziere va însemna 
că atingerea unui nivel net zero până la jumătatea 
secolului va deveni din ce în ce mai dificilă. Sunt 
necesare politici guvernamentale ambițioase pentru a 
încuraja atât cererea de energie curată, cât și oferta de 
tehnologii și competențe necesare pentru producerea 
acesteia. Politicile trebuie să ia în considerare blocajele 
actuale și viitoare implicate în extinderea lanțurilor de 
aprovizionare cu energie curată și tehnologie.

https://www.iea.org/news/the-world-is-entering-a-new-age-of-clean-technology-manufacturing-and-countries-
industrial-strategies-will-be-key-to-success

Figura 1 – Etapele și interdependențele lanțurilor de aprovizionare cu tehnologie și energie

Lumea energiei se află în faza incipientă a unei noi ere 
industriale - era producției de tehnologii energetice 
curate. Industrii care erau la începuturile anilor 2000, 
cum ar fi energia solară fotovoltaică și eoliană, și în 
anii 2010, cum ar fi vehiculele electrice și bateriile, s-au 
transformat în prezent în vaste operațiuni de producție. 
Amploarea și importanța acestor industrii și a altor 
industrii cheie ale energiei curate sunt pregătite pentru 
o creștere rapidă în continuare. Țările din întreaga
lume își intensifică eforturile de extindere a producției
de tehnologii energetice curate, având ca obiective
comune promovarea tranzițiilor nete zero, consolidarea 
securității energetice și concurența în noua economie
energetică globală. Actuala criză energetică mondială
reprezintă un moment crucial pentru tranzițiile la
energie curată la nivel mondial, determinând un val
de investiții care va fi direcționat către o serie de
industrii în următorii ani. În acest context, dezvoltarea
unor tehnologii sigure și rezistente și durabile pentru
energia curată este vitală.

Seria de rapoarte emblematice ale Agenției 
Internaționale a Energiei (IEA – International Energy 
Agency) – Perspective privind tehnologia energetică 
(ETP – Energy Technologies Perspectives) – oferă 
din 2006 o perspectivă critică asupra aspectelor 
tehnologice cheie ale sectorului energetic. Tehnologiile 
și inovarea în domeniul energiei curate sunt vitale 
pentru îndeplinirea obiectivelor politice de securitate 
energetică, dezvoltare economică și durabilitate a 
mediului. Elaborarea unei politici energetice și de 
mediu eficiente din punct de vedere al costurilor trebuie 
să se bazeze pe o înțelegere clară a potențialului de 
implementare a acestor tehnologii. ETP încearcă 
să contribuie la atingerea acestui obiectiv prin 
evaluarea oportunităților și provocărilor asociate 
tehnologiilor energetice existente, noi și emergente 
și prin identificarea modului în care guvernele și alte 
părți interesate pot accelera tranziția globală către un 
sistem energetic curat și durabil.

Prezentul raport analizează în detaliu șase lanțuri de 
aprovizionare cu energie și tehnologii curate.  Acestea 
au fost selectate pe baza importanței lor critice pentru 
tranziția către o energie curată descrisă în scenariul 
NZE (Net Zero Emissions by 2050). Împreună, acestea 
contribuie cu aproximativ jumătate din reducerile 
cumulative de emisii până în 2050 în scenariul respectiv. 
Trei dintre acestea sunt lanțuri de aprovizionare cu 
energie curată - pentru electricitate cu emisii reduse 
(inclusiv energia solară fotovoltaică și eoliană cu 

lanțurile lor de aprovizionare tehnologică); hidrogen 
cu emisii reduse (inclusiv lanțurile de aprovizionare 
tehnologică pentru electrolizoare și centrale pe bază 
de gaze naturale cu captare și stocare a carbonului 
(CCS – Carbon Capture and Storage); și combustibili 
din hidrocarburi sintetice cu emisii reduse (inclusiv 
lanțurile de aprovizionare tehnologică pentru captarea 
directă a aerului (DAC – Director Air Capture) și 
bioenergia cu captare a carbonului (BECC - Bioenergy 
with Carbon Capture) pentru a furniza CO2, conectate 
la lanțul de aprovizionare cu hidrogen cu emisii reduse). 
Celelalte trei sunt lanțuri de aprovizionare cu tehnologii 
nepoluante - pentru automobilele electrice (inclusiv 
lanțul de aprovizionare cu baterii); camioanele cu pile 
de combustie (inclusiv lanțul de aprovizionare cu pile 
de combustie); și pompele de căldură pentru clădiri. 
Raportul este structurat în 6 capitole principale:

Cap. 1: Noua economie energetică aduce 
oportunități și riscuri

Tranzițiile în domeniul energiei curate oferă 
oportunități majore de creștere și de ocupare a forței 
de muncă în industrii noi și în expansiune. Dar există 
niveluri potențial riscante de concentrare în lanțurile 
de aprovizionare cu energie curată - atât în ceea ce 
privește fabricarea tehnologiilor, cât și a materialelor 
pe care acestea se bazează. În prezent, China domină 
producția și comerțul cu majoritatea tehnologiilor 
energetice curate. În lume se observă deja riscurile 
unor lanțuri de aprovizionare restrânse, care au dus la 
creșterea prețurilor tehnologiilor energetice curate în 
ultimii ani, ceea ce a îngreunat și a făcut mai dificilă și 
mai costisitoare tranziția țărilor către o energie curată.

Cap. 2: Guvernele se întrec în a modela viitorul 
producției de tehnologii energetice curate. 

încearcă să sporească rezistența și diversitatea 
lanțurilor de aprovizionare cu energie curată, concurând 
în același timp pentru oportunitățile economice uriașe. 
Există dividende mari pentru țările care își stabilesc 
corect strategiile industriale în domeniul energiei 
curate. Sunt necesare eforturi mai mari pentru a 
diversifica și consolida lanțurile de aprovizionare cu 
energie curată.

Cap. 3: Lanțurile de aprovizionare cu energie curată 
beneficiază de pe urma comerțului internațional. 

Comerțul internațional este vital pentru tranziții rapide 
și accesibile la energie curată, dar țările trebuie să 

Perspective privind tehnologia energetică
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Creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie a dus 
la intervenții de urgență în Europa

Escaladarea bruscă a prețurilor la energie electrică, 
care a început în a doua jumătate a anului 2021 și a fost 
impulsionată de invazia Rusiei în Ucraina la începutul 
anului 2022, a obligat guvernele să pună în aplicare 
măsuri menite să reducă prețurile la energie și să 
atenueze impactul acestora atât asupra consumatorilor, 
cât și asupra economiei în general. În prezentul raport 
au fost analizate unele dintre aceste măsuri cum 
ar fi setul de instrumente al CE, introducerea unei 
impozitări excepționale și instituirea unor scheme de 
reglementare a pieței. De atunci, guvernele naționale și 
Uniunea Europeană au introdus noi inițiative și continuă 
discuțiile cu privire la alte măsuri pentru a aborda criza. 
Acestea variază de la sprijin fără scop precis, care, în 
general, nu face distincție în funcție de beneficiu (de 
exemplu, reglementarea prețurilor en-gros, reducerea 
TVA/taxei pe energie sau reglementarea prețurilor cu 
amănuntul), până la programe cu scop precis, cum ar fi 
sprijinirea grupurilor sau a întreprinderilor vulnerabile.

Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin în Europa a 
contribuit la atenuarea efectelor crizei actuale asupra 
prețurilor energiei electrice pentru consumatorii 
casnici. Pe baza analizei efectuate de VaasaETT  
(companie de consultanță în domeniul energiei, 
specializată în probleme complexe legate de piața 
utilizatorilor finali pe șase continente și în peste 90 
de jurisdicții din întreaga lume.) în anumite capitale 
europene, măsurile luate de guverne au prevenit în 
medie o creștere de 14% a prețurilor la noile contracte 
de electricitate pentru consumatorii casnici în 2022, 
luând în considerare estimările prețurilor medii anuale 
cu și fără măsuri (v. Fig. 1).

Industriile europene mari consumatoare de energie 
electrică își reduc producția

Prețurile excepțional de ridicate au un impact 
semnificativ asupra unor sectoare industriale cu un 
consum ridicat de energie electrică, ceea ce a dus la 
o scădere mai accentuată a consumului național de
energie electrică. Dintre industriile energointensive
(de exemplu, industria chimică, siderurgică, producția
de fier și oțel, producția de metale neferoase, fabricile
de hârtie și altele), producția de aluminiu pare să fi cel
mai puternic afectată de prețurile ridicate ale energiei
electrice în Europa.

Fenomenele meteorologice extreme evidențiază 
necesitatea de a spori securitatea aprovizionării 
și reziliența. Într-o lume în care atât cererea, cât 
și oferta de energie electrică devin din ce în ce 
mai dependente de condițiile meteorologice, 
securitatea energiei electrice necesită o atenție 
sporită.

Atenuarea impactului schimbărilor climatice necesită 
o decarbonare mai rapidă și o implementare
accelerată a tehnologiilor energetice curate. În același
timp, pe măsură ce tranziția către o energie curată se
accelerează, impactul evenimentelor meteorologice
asupra cererii de energie electrică se va intensifica
din cauza electrificării crescute a încălzirii, în timp
ce ponderea surselor regenerabile dependente de
condițiile meteorologice va continua să crească în
mixul de producție. Într-o astfel de lume, creșterea
flexibilității sistemelor de energie electrică, asigurând
în același timp securitatea aprovizionării și reziliență va
fi crucială.

https://www.iea.org/news/low-emissions-sources-are-set-to-cover-almost-all-the-growth-in-global-electricity-demand-
in-the-next-three-years 

Fig. 1 - Măsurile de sprijin din Europa au contribuit la atenuarea impactului prețurilor 
ridicate asupra consumatorilor

Energia electrică este esențială pentru multe aspecte 
ale vieții în societățile moderne și va deveni și mai 
importantă pe măsură ce rolul său în transport și 
încălzire se va extinde prin intermediul unor tehnologii 
precum vehiculele electrice și pompele de căldură. 
Producția de energie electrică este în prezent cea 
mai mare sursă de emisii de dioxid de carbon (CO2) 
la nivel mondial, dar este, de asemenea, sectorul care 
conduce tranziția către emisii nete zero prin creșterea 
rapidă a surselor regenerabile de energie, cum ar 
fi energia solară și eoliană. În același timp, actuala 
criză energetică mondială a plasat securitatea și 
accesibilitatea energiei electrice pe un loc important 
pe agenda politică din multe țări.

Raportul privind Piața energiei electrice - 2023 al 
Agenției Internaționale pentru Energie (International 
Energy Agency – IEA) oferă o analiză aprofundată a 
politicilor, tendințelor și evoluțiilor recente ale pieței. 
De asemenea, oferă previziuni până în 2025 pentru 
cererea și oferta de energie electrică și emisiile de CO2 
- cu un studiu detaliat al evoluției mixului de generare.
Raportul din acest an conține o analiză cuprinzătoare
a evoluțiilor din Europa, care s-a confruntat cu o serie
de crize energetice în 2022. Regiunea Asia-Pacific
beneficiază, de asemenea, de o atenție specială, cu
cererea de energie electrică în creștere rapidă și cu
accelerarea implementării energiei curate. Raportul IEA 
privind piața energiei electrice este publicat începând
cu anul 2020. Relevanța sa merge dincolo de aspectele
legate de energie și climă, deoarece aprovizionarea cu
energie electrică are un impact asupra economiilor,
dezvoltării regionale, bugetelor întreprinderilor și 
gospodăriilor, precum și asupra multor alte domenii.

Sursele regenerabile vor duce la o scădere 
accentuată a producției de energie electrică pe 
bază de combustibili fosili începând din 2023

Consumul de energie electrică în Uniunea Europeană 
și-a revenit la aproape 5% în 2021, în concordanță cu 
redresarea economică, după o scădere substanțială 
de 4% de la an la an în 2020. Revenirea la creștere 
s-a inversat în 2022, când invazia Rusiei în Ucraina a
declanșat o criză energetică fără precedent, cu Europa
în epicentru. Ca urmare a scăderii accentuate a cererii
în industriile mari consumatoare de energie electrică,
a măsurilor de economisire a energiei și a iernii
neobișnuit de blânde, consumul de energie electrică

din UE a scăzut cu 3,5 % în 2022 - cea mai mare 
scădere procentuală de la Marea Recesiune din 2009, 
excluzând contracția excepțională datorată Covid-19 în 
2020. Se preconizează că cererea de energie electrică 
din UE își va reveni ușor începând cu 2023, cu o rată 
medie anuală de creștere de 1,4%, pe baza așteptărilor 
legate de scăderea prețurilor la energie și de impulsul 
dat de electrificare. 

Criza energetică și efectele sale de amploare au 
dus la o schimbare semnificativă a priorităților 
politice în Uniunea Europeană. Ca răspuns la criză, 
Comisia Europeană a publicat la 18 mai 2022 planul 
REPowerEU, care vizează reducerea dependenței 
UE de combustibilii fosili din Rusia prin accelerarea 
tranziției către o energie curată. Acest lucru a fost 
urmat, în decembrie, de adoptarea unui regulament 
al Consiliului care va stabili un cadru temporar pentru 
accelerarea implementării surselor regenerabile de 
energie. Prețurile record ale energiei electrice au 
provocat, de asemenea, discuții privind proiectarea 
pieței energiei electrice, iar Comisia a lansat o 
consultare la începutul anului 2023 pe această temă.

Țările din Europa au apelat la cărbune pentru a 
spori securitatea aprovizionării cu energie electrică

Pentru a spori securitatea aprovizionării în contextul 
unei disponibilități nucleare scăzute și al unor piețe de 
gaze restrânse, mai multe țări din Uniunea Europeană 
și din Regatul Unit au decis sau discută planuri de a 
adăuga pe piață capacități convenționale pe termen 
scurt prin readucerea pe piață a capacității de rezervă 
sau prin amânarea datelor de închidere, ridicarea 
plafoanelor de producție și repornirea centralelor 
electrice oprite. Dintre capacitățile suplimentare de 
aproximativ 24 GW existente în prezent până la sfârșitul 
iernii 2022/23, 19 GW sunt alimentate cu cărbune, 
care se adaugă celor 127 GW existente care ar fi fost 
în funcțiune fără aceste măsuri. Germania reprezintă 
cea mai mare parte a capacității suplimentare pe bază 
de cărbune, cu aproape 10 GW pentru iarna 2022/23. 
În Olanda, eliminarea plafonului de producție de 35% 
pentru centralele pe cărbune va adăuga încă 3,8 GW. 
Conform planurilor confirmate, capacitatea totală a 
instalațiilor pe cărbune va crește cu aproximativ 15% 
(19 GW), ajungând la 146 GW în Uniunea Europeană și 
Regatul Unit combinate.

Piața de energie electrică – raport 2023
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of dollars, maintain critical services, and protect lives. 
Governmental entities are increasingly focusing on 
energy resilience through the passage of legislation, 
issuance of executive directives, the purchasing of 
resilient energy sources, and the commissioning of 
research.

• Small Modular Reactor (SMR) -  is defined by the
International Atomic Energy Agency (IAEA) as any
reactor with an output of 300 megawatts electric
(“MWe”) or less, comprised of components, or
modules, that are factory-fabricated and transported
to a nuclear power plant location for on-site assembly.
The definition of an SMR does not formally stipulate
the design or fuel type of the reactor; light water, gas-
cooled, molten salt, and liquid metal system types
have appeared in different SMR designs. Most SMRs
share a common set of basic design characteristics
that distinguish them from traditional, large-scale
nuclear reactors, such as being smaller and less
expensive. Compared to certain other baseload power
alternatives, SMRs may present an opportunity to
reduce emissions from baseload power generation
in the future, offer a more secure power source, and
provide more reliable power.

The structure and the Operating Principle of a 
NuScale SMR

NuScale was established in the first decade of the 
2000s and was based on a series of research funded 
by the US Department of Energy. After the end of the 
government funding, some of the researchers decided 
to move on. They built a 1/3 scale model of a Small 
Modular Reactor, and in 2007 the company NuScale 
was founded.

A nuclear reactor module made by NuScale is placed 
in a container with a diameter of 2.7 m and a height 
of 20 m, which is placed in a protective container 
with a diameter of 5.6 m and a height of 23.2m. The 
space between the two containers is emptied, so no 
additional thermal protection is required. Each module 
can produce 60 MP of electrical power.

The nuclear reactor operates on the basis of the thermal 
energy provided by the fuel rods in the reactor core 
which contain about 5% U235. To control the nuclear 
fission reaction, 24 bars made of an alloy composed 
of silver, cadmium and iridium are used. They 
automatically descend into the core with nuclear fuel 
and have the role of absorbing some of the neutrons 
resulting from fission reactions, so that the resulting 
thermal energy does not exceed a certain value.

This energy heats the water circulating around 
the reactor core. Because the reactor container is 
pressurized, the water remains liquid at temperatures 
much higher than the 100% degrees Celsius, with 
which we are accustomed to normal atmospheric 
pressure. Due to the convection phenomenon, the 
hot water rises in the container and passes through 
a helical heat exchanger and transfers its energy to 
an external water circuit, turning it into superheated 

steams. Following the release of energy, the water that 
passes through the heat exchanger cools and, also 
due to the convection phenomenon, descends to the 
base of the reactor, after which the process that we 
described earlier is resumed. The simplicity of this 
mechanism is remarkable. We have to note that it 
does not require the usual recirculation pumps used in 
conventional nuclear reactors. (see fig. 2). 

The superheated steams go on a completely separate 
circuit. (see Fig. 3)  On their way they drive a turbine 
which, in turn, drives an electric generator. In the next 
stage, the steam reaches a condensing plant and 
returns to the liquid state, after which, with the help 
of a pump, it is sent back to the heat exchanger inside 
the nuclear reactor. To sum up, as with conventional 
nuclear reactors, small ones are nothing more than 
state-of-the-art steam generators.

NuScale claims that its reactors are very safe. NuScale 
specialists claim that the SMRs designed by them uses 
a simple passive safety system.

First of all, if the water escapes from inside the 
reactor, the nuclear fission reactions slow down a lot, 
preventing them from going crazy, as was the case with 
the Chernobyl plant, because in the NuScale project, 
water also plays the role of moderator, of slowing down 
the neutrons resulting from fission reactions, the only 
ones capable of maintaining the fission reaction in the 
chain.

Secondly, if the core of the nuclear reactor overheats, 
risking a repeat of the Fukushima accident, the control 
rods automatically lower, simultaneously with a group 
of valves, which allow the water in the reactor to flow 
into the vacuum space between the outer container 
and the inner one. The outer container being placed in 
a pool of water, the one that comes out of the reactor is 

https://www.iea.org/news/low-emissions-sources-are-set-to-cover-almost-all-the-growth-in-global-electricity-demand-
in-the-next-three-years 

Fig. 2 - Longitudinal Section through a NuScale SMR

The World Energy Council's definition of energy 
sustainability is based on three core dimensions: 
Energy Security, Energy Equity, and Environmental 
Sustainability of Energy Systems. (see fig.1) Balancing 
these three goals constitutes a 'Trilemma' and balanced 
systems enable prosperity and competitiveness of 
individual countries. So, in this context, all the countries 
have to build a clean energy world. The last movement 
made by Romania, regarding all these aspects,  is the 
agreement between the American company NuScale 
Power and the  Romanian „Nuclearelectrica” National 
Company. They have agreed to collaborate in order 
to place a NuScale SMR reactor plant on the site of a 
decommissioning coal-fired power plant, at the earliest 
in 2027-2028. The zero-carbon energy source will 
contribute to Romania's efforts to phase out coal-fired 
energy production by 2032. In addition, it strengthens 
the Romanian-American strategic partnership in the 
field of civilian nuclear energy.  

 The SMRs are designed to provide valuable resilience 
services as a secure, reliable, and flexible source 
of primary and backup power. SMRs, coupled with 
transmission hardening, could provide highly reliable, 
non-intermittent, clean, and carbon-free power. SMRs 
can also easily store two years’ worth of fuel on-site. 
Certain SMR designs allow for output to be varied over 
days, hours, or minutes, thereby enabling the SMR to 
ramp up quickly in the case of a grid outage and adjust 
to be in line with changing load demands. They are not 
really new, they have been used for decades on the 
board of submarines, aircraft carriers and icebreakers. 
However, in order to be used for civilian purposes, 
it was necessary to develop economically viable 
technological solutions.

This study identifies the need for energy resilience and 
how an SMR can provide such a service for a national 
power systems. Energy resilience for individual 
facilities requires power generation and delivery 
capabilities that can be accessed in the event of a 
grid outage. This typically entails investing in backup 
power supply systems which can be activated when 
the grid goes down. In some cases, backup power may 
be provided by installing a “behind the meter” on-site 
power source that provides power to the grid during 
normal circumstances but can also be isolated from 
the grid through “islanding” during grid failures. Both 
options mean additional costs borne by the single 

beneficiary of the backup power. Common methods 
for energy resilience include installing generators and/
or microgrids, improving cybersecurity, and physical 
site hardening.

The Structure of a Small Modular Reactor

Many scientists and engineers think that we are facing 
an almost revolutionary technology, which will soon 
become an important component in the production of 
electricity: the so called SMR (Small Modular Reactor).

Definitions 

 We have to define two main terms:

• Energy resilience - is the ability to prepare for and
recover from energy disruptions such as extreme
weather events, physical attacks, cyber-attacks, and
electromagnetic interference. In other words, the
energy resilience is the ability to avoid or prepare for,
minimize, adapt to, and recover from anticipated and
unanticipated energy disruptions in order to ensure
energy availability and resiliency sufficient to provide for 
the main goal assurance and readiness, including task
critical assets and other essential operations related
to readiness and to execute and rapidly reestablish
the essential requirements. Resilient power systems
minimize the effect of such failures. Having a resilient
power source during a power outage can save billions

Flexibile nuclear reactors,  
a path to  energy resilience
Dr. ing. Cristina–Elena LASCU, Membru CNR – CME 

Figure 1 – The Energy Trilemma
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No. Benefit Comments

1 Carbon-Free Baseload Power SMRs provide carbon-free baseload power.

2 Enhanced Safety

SMRs may be safer than conventional reactors since they will be built below ground, 
thus making them better protected from human and natural risks. • Passive safety 
systems allow for improved accident avoidance and tolerance. • Transportation of 
fuel may be minimized since the reactors can be fueled when manufactured in a 
factory

3 Modularity

As major components can be manufactured off-site and shipped to the point of use, 
SMRs allow for the centralization of manufacturing expertise. Individual factories 
could fabricate components for multiple SMRs, increasing fleet-wide design 
consistency and standardization. • Modularity and standardized designs can also 
increase the safety and efficiency of plant operations.

4 Lower Cost

 The cost of an SMR has been estimated to be between $800 million and $3 
billion per unit, whereas a large reactor typically costs between $10 billion and $12 
billion per unit. • The smaller size of SMRs should translate to each reactor being 
less capital intensive; costs associated with manufacturing and construction are 
reduced as less material is required. Factory fabrication can mean quicker on-site 
construction, which reduces the cost of labor and shortens the interval between 
construction of the reactor and when the reactor begins to generate electricity.

5 Scalability

SMRs have a responsive, adaptable site capacity and can provide power for a 
range of applications. • In developing countries or rural communities that lack 
the transmission infrastructure to support a large nuclear plant, SMRs provide a 
way for utilities to still have baseload power on the grid.• Nuclear plant operators 
can gradually scale up the number of SMRs at a single plant location as demand 
grows, distributing cost evenly throughout the lifetime of a nuclear power plant.• 
Utilities could use SMRs as on-site replacement for aging fossil fuel plants – taking 
advantage of existing transmission infrastructure

6 Improved Energy Security

Having an SMR located on-site may provide long-term energy security to the 
federal agency, rather than relying on a separate grid that is outside the control of 
the federal agency. • By providing two years of fuel on-site, vulnerabilities relating 
to fuel transportation disruptions are minimized.

7 Integration of  RES
NuScale’s SMR design allows for output to be varied over days, hours, or minutes. 
This can allow SMRs to adjust their output in response to changes in electricity 
output from intermittent renewable generation.

8 Siting Flexibility
The small size of SMRs may allow them to be sited in places where a large baseload 
plant is not feasible or not needed. For example, SMRs have been considered as a 
power source for remote mines in Canada which cannot access the grid.

9 Small Land Requirements
SMRs require significant less land than would power plants with the same output 
which use wind, solar, biomass, or hydropower. NuScale estimates that SMRs require 
only 1% of the land area required for similar generation by other technologies.

10 Process Heat
SMRs heat water in the process of producing electricity. Some SMR designs may 
be useful for producing process heat for desalination and other industrial activities.

11
International Export 
Opportunities

United States companies that produce SMRs or sell related goods or services may 
have opportunities to sell to foreign markets. EIA estimates that global electricity 
generation will increase by 69% from 2012 to 2040.

12 Reduced Fuel Risk

SMRs can help diversify a generation portfolio and reduce fuel risk. The price 
of electricity from SMRs, especially under a long-term contract, should be 
relatively stable and predictable. • Natural gas prices have historically been 
very volatile, although they have been low in recent years. Higher natural gas 
prices would significantly

cooled by yielding energy to the outer one. Finally, the 
cooled water in the space between the two containers 
reaches a higher level than the upper level of the 
nuclear core, thus ensuring that the temperature of 
the reactor is kept under control. In both cases there is 
no need for any external commands. Quite simply, the 
way this Small Modular Reactor is designed makes it 
"self-defending" in the face of major problems, which 
have given a lot of trouble in the past in the case of 
conventional reactors, which required the use of  some 
very complicated safety systems.

The NuScale Nuclear Power Plant

It can be composed of up to 12 SMRs, which are 
located in a single building, which is made of reinforced 
concrete. Separately there is a command and control 
center, from which the operation of each reactor is 
monitored. (see Fig. 4).

For maximum safe storage of spent fuel, the NuScale 
nuclear power plant has designed a 20 m deep water 
basin made of concrete and lined with stainless steel. 
Used fuel rods stay here for at least five years. After the 
period of underwater storage, when the temperature 
of the bars has dropped sufficiently, they are placed 
in steel barrels approved by the US Department of 
Energy and are stored for up to 60 years in - a specially 
designed area located on the territory of the nuclear 
power plant. After the storage period in the plant area, 
the spent fuel is picked up by a specialized agency of 
the US Department of Energy for long-term storage.

We have to note that a nuclear power plant like the 
one proposed by NuScale can be easily adapted to the 
needs of  a certain area, each SMR can be transported 
by a truck as in the Fig. 5.

Investing in Energy Resilience 

Investing in resilience requires capital and maintenance 
expenditures for assets which may largely sit idle; thus, 
routes to cost recovery are not as clear as for normal 
power generation, which sells power on a regular 
basis. Investing in energy resilience can present 
a cost recovery challenge, since backup power is 
not used in normal circumstances, and, preferably, 
never used. When making an investment decision for 
resilience, energy users generally seek options that 
provide acceptable levels of reliability for critical loads 
throughout the requisite time period at the least cost. 
Many industries, such as large technology companies, 
hospitals, and universities, rely on on-site backup 
generation. The United States military typically buys 
its day-to-day power off-site (from a utility) and uses 
stand-alone backup generators during outages. The 
fact that organizations are willing to spend money on 
energy security implies that resilience has a value. 

The Benefits of Small Modular Reactors 

SMRs bring certain benefits which could justify using 
them over other, less costly sources of baseload 
power in some cases. As compared to other power 
sources, SMRs may offer some important benefits 
(see Table 1):  carbon-free baseload power, enhanced 
safety,  modularity, lower total capital cost, scalability, 
improved energy security, integration of renewable 
energy sources RES, siting flexibility, small land 
requirements, process heat, international export 
opportunities, reduced fuel risk. 

Figure 3 – The Operating Principle of a NuScale SMR

Figure 4 – The SMRs inside the NuScale Power 
Plant Building

Figure 5 – The Transport of a SMR
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Fig. 1 Schema de principiu a unei microrețele

Structurile de tipul microgrid şi multimicrogrid sunt 
luate în calcul din ce în ce mai mult, în cazul  elaborării 
de soluții de alimentare a unor utilizatori importanți, 
odată cu dezvoltarea surselor distribuite convenționale 
de producere a energiei electrice, dar și a surselor 
regenerabile (solare, eoliene), dezvoltarea sistemelor 
moderne de stocare a energiei, a sistemelor complexe 
de comunicații, precum şi promovarea unor sisteme 
moderne de management al sarcinii.

Structurile de tip microgrid au un rol important în 
creșterea rezilienței sistemului de alimentare cu 
energie electrică, fiind puțin dependente de condițiile 
atmosferice excepționale şi de contingențele din 
rețeaua publică de alimentare. 

Faptul că producția de energie electrică este foarte 
aproape de locul de utilizare permite reducerea 
substanțială a pierderilor de energie cu transportul şi 
distribuția energiei electrice. Prin reducerea pierderilor 
de transport și faptul că se evită utilizarea energiei din 
sistemul public, caracterizată de o amprentă de carbon 
dependentă de combustibilul folosit în marile centrale 
electrice, microreţelele au o pondere importantă în 
eforturile făcute pentru decarbonarea sistemului de 
energie.

Din punctul de vedere al operatorului de distribuție, 
microrețeaua este un utilizator cu un regim de 
funcționare specific care poate deveni și sursă de 
energie (utilizator activ). 

Condițiile impuse de reziliență a sistemului de 
alimentare cu energie electrică, reducerea costurilor 
cu energie precum şi preocupările pentru reducerea 
nivelului de emisii au determinat mai multe aeropurturi 
din USA să dezvoltare microgriduri. 

Modernizarea aeroportului internaţioanal John F. 
Kennedy din New York, cu un buget de 9,5 miliarde 
$, a luat în considerație proiectarea unui sistem 
multi-microgrid care să îndeplinească şi exigențele 
unui important terminal aviatic. Sistemul, cu o putere 
instalată de 11,34 MW urmează a fi realizat ca un multi-
microgrid compus din patru entități, care deși sunt 
conectate la reţeaua publică, pot opera independent 
în cazul unor avarii în reţeaua de alimentare. 
Managementul microreţelei permite funcţionarea 
împreună a celor patru unităţi sau cu o singură unitate, 
pentru a maximiza eficiența sistemului de producere 
a energiei electrice, reducerea costurilor cu energia şi 
reducerea amprentei de carbon a sistemului.

Având în vedere numărul multiplu de surse de 
alimentare: solare, sistem de stocare, celule cu 
combustibil, sistemul de alimentare este dimensionat 
astfel încât la o cădere de sistem de durată oricât de 
mare, cele 23 porţi de îmbarcare ale aeroportului şi 
toată suprafaţa de spaţii de serviciu să funcţioneze 
fără restricţii. Sistemul îşi propune să încorporeze o 
instalaţie solară de 7,66 MW montată pe acoperişul 
aeroportului, celule cu combustibil cu o putere 
instalată de 3,68 MW şi un sistem de stocare a energiei 
cu putere de 2 (4) MW. 

Proiectanţii sistemului preconizează o reducere 
cu peste 38% a emisiilor poluante ataşate faţă de 
cazul alimentării din reţeaua publică şi o creştere 
în continuare a acestei valori odată cu alimentarea 
celulelor cu combustibil cu hidrogen verde (în prezent 
celulele sunt alimentate cu gaz natural).

Sistemul va fi dezvoltat începând cu anul 2024 urmând 
a intra în funcţiune în anul 2026 şi va fi extins până în 
anul 2030.

Pe baza experienţei la aeroportul internaţional John F. 
Kennedy, şi alte mari aeroporturi din Statele Unite îşi 
propun să investească în dezvoltarea de microgriduri 
pentru alimentarea cu energie electrică având în 
vedere cerinţele privind tranziţia de la combustibilii 
fosili la sursele „curate”.

Deşi nu este indicat costul proiectului, se consideră că 
sistemul de alimentare cu energie electrică va asigura 
şi indicatorii economici care să justifice investiţia.

Proiectul dezvoltat la aeroportul John F. Kennedy oferă 
premizele atingerii obiectivelor de reziliență, reducere 
a amprentei de carbon, predictibilitate costuri și un 
model nou de afacere „energia ca serviciu”.

Microreţeaua de la aeroportul 
internaţional John F. Kennedy
Prof. Dr. Ing. Nicolae GOLOVANOV, Consilier CNR-CME

SMRs, a Resilient Power Source

The following are the primary characteristics which 
make an SMR a resilient power source: 

• Fuel Security: An SMR can easily store two years’
worth of fuel on-site, and, in some cases, multiple
decades’ worth. Storing that much fuel on-site for a
natural gas plant would be impractical and expensive,
given the massive gas storage facilities which would
be required. Natural gas deliveries can be subject to
volatile markets and occasional shortages, especially
during unusually cold winter weather.

• Ramp Up and Ramp Down: Certain SMR designs,
like that of NuScale Power, LLC (“NuScale”), allow for
output to be varied over days, hours, or even minutes.
This feature enables an SMR to ramp up quickly in
the case of a grid outage and adjust to be in line with
changing load demands.

• Islanding: SMRs can operate connected to the grid or
independently. If attached to a minigrid with islanding,
an SMR could power a facility campus in the event of
grid failure.

• Black Start: SMRs can start up from a completely
de-energized state without receiving energy from the
grid. This can help an electricity grid meet system
requirements in terms of voltage, frequency and other
attributes when recovering from an outage.

• Underground Construction: SMRs can be built
underground. This would make them less vulnerable to
natural phenomena and other intentional destructive
acts.

• Minimal use of Electrical Components: SMRs can be
designed to minimize the use of electrically controlled
and operated components (for example, using natural
circulation for cooling instead of forced pumping).
Using fewer electrical components reduces SMRs’
vulnerability to natural phenomena.

Methods to Achiev Energy Resilience

Several methods for achieving energy resilience are 
described below and are being reviewed by federal 
agencies. 

• On-Site Backup Power  - A range of options exist
for providing on-site backup power. A long-standing
and common practice is to use diesel generators to
provide power when the grid fails. Such generators
require fuel to produce power; thus, running a diesel
generator for a long period requires buying and storing
a large amount of fuel. On-site renewable power is
being increasingly used as well, although this poses
challenges due to the intermittence of wind or solar
power unless an energy storage option is available.

• Microgrids  - An alternative strategy for energy
resilience that is gaining traction is to create a
microgrid, defined as “a group of interconnected loads
and distributed energy resources with clearly defined
electrical boundaries that acts as a single controllable
entity with respect to the grid [and can] connect and
disconnect from the grid to enable it to operate in both
grid-connected or island mode.” Unlike standalone

generators, microgrids are comprised of few generation 
units that share resources across buildings, making it 
more affordable and easier to maintain. 

• Improved Cybersecurity - Given frequent changes
in technology used by the power sector and the types
of cyber threats, protecting against cyber threats
requires an ongoing process of assessing risks,
identifying threats, and developing and improving
security practices. This includes technological
improvements and changes to staff behavior. As with
many other industries, the power sector has to protect
against a range of cyberattack delivery methods.

• Physical Site Hardening - Intentional attacks can be
protected against through defenses like strong walls, 
armor over transformers, and buried transmission 
and distribution lines. In the case of natural disasters, 
power providers can take some proactive actions to 
mitigate the effects. For instance, some utilities in 
flood-prone areas are locating substations and other 
critical equipment above the flood plain or building 
dams to protect equipment.

Conclusions

While highly site-dependent, the operating 
characteristics of SMRs offer an opportunity for SMRs 
to be a source of highly reliable power in the event of 
a grid disruption. Capturing this value via a “resilience 
payment” represents a tool that could mobilize 
commercial deployment, while also addressing the 
existing and emerging threats to energy security.

In some instances, SMRs can be used as a research 
reactor for national laboratories and other national 
users. In addition, isotope production can also be 
explored for the operation of an SMR. Each additional 
use would provide an additional income or funding 
stream to support the financing of an SMR

The state authorities could play a critical role in 
facilitating the deployment of first-of-a-kind (“FOAK”) 
SMR facilities and building the industrial ecosystem 
necessary to drive down costs for future.
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Prezenta lucrare își propune pe de o parte o analiză 
teoretică a unor concepte des întâlnite în zilele 
noastre – sistemul fotovoltaic şi turbinele eoliene, iar 
pe de altă parte evidențierea unei părți practice în 
care s-a dimensionat un sistem hibrid (fotovoltaic – 
eolian) pentru alimentarea unei pompe de extracţie cu 
cavitaţie progresivă.  

Din punct de vedere teoretic fotovoltaicele (FV) sunt 
dispozitive semiconductoare care transformă lumina 
solară în curent electric. Grupele de fotovoltaice 
sunt configurate electric în module şi matrice care 
pot fi utilizate la încărcarea bateriilor, funcţionarea 
motoarelor, şi pentru a alimenta sarcini electrice. 
Cu echipamentul adecvat de transformare a puterii, 
sistemele fotovoltaice pot produce curent alternativ 
(CA) care este compatibil cu orice aparat convenţional. 
Un sistem fotovoltaic (SFV) “converteşte în mod direct 
energia solară în energie electrică, pe baza efectului 
fotovoltaic, şi o aduce la parametrii electrici ceruţi de 
consumator”. Celulele fotovoltaice pot fi realizate din 
mai multe materiale semiconductoare, peste 95 % din 
celulele solare sunt realizate din siliciu (Si), care este 
al doilea element chimic cel mai răspândit în scoarţa 
terestră, reprezentând circa 25 % din aceasta.

Pe de altă parte turbinele eoliene sunt în general 
utilizate fie ca un sistem de încărcat baterii de sine 
stătător, fie în combinaţie cu un invertor monofazat 
pentru a încărca sarcini (iluminatul, aparate mici de 
uz casnic). Vântul este rezultatul activităţii energetice 
a Soarelui şi se formează datorită încălzirii neuniforme 
a suprafeţei Pământului. Potenţialul eolian major este 
observat pe litoralurile marine, în munţi, dar există 
multe alte teritorii cu un potenţial eolian necesar pentru 
utilizare. Ca sursă energetică, vântul poate fi mai greu 
de calculat spre deosebire de Soare, dar în anumite 
perioade prezenţa vântului se observă pe parcursul 
întregii zile. 

Asupra resurselor eoliene influenţează relieful 
pămantului şi prezenţa barierelor (obstacolelor) 
plasate la înălţimi de pană la 100 metri. Evaluarea 

resurselor eoliene pentru zone vaste, se face pentru 
stabilirea atât a resurselor regionale disponibile cât 
şi în depistarea celor mai bune teritorii din regiunea 
respectivă. O hartă a intensitătii şi direcţiei vântului la 
nivelul României este redată în (fig. 1).    

1.1 Elemente constructive ale sistemului eolian

Din punct de vedere energetic un sistem eolian 
transformă energia cinetică a vântului în energie 
electrică (fig.2).

Acţionarea neconvenţională cu panouri 
solare şi generator eolian a
instalaţiei petroliere de extracţie cu PCP 
(Pompă cu Cavități Progresive)
Conf. univ. dr. ing. Marius STAN
Lecturer univ. dr. ing. Costin Viorel VLĂȘCEANU
Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești

Fig 1 – Potenţialul eolian în România     

Fig. 2 – Componentele sistemului eolian

Energia generată de sursele din microreţea este utilizată 
direct este stocată sau, dacă este în exces, este transmisă 
în reţeaua publică pe baza unor reglementări specifice.

Sistemele de stocare a energiei din cadrul microreţelelor 
active asigură reducerea vârfurilor de sarcină astfel că o 
microreţea poate prezenta un grafic de sarcină practic 
constant, fără goluri şi vârfuri de sarcină. De asemenea, 
vârful de sarcină al reţelei publice poate fi redus, cu 
importante economii în funcţionarea centralelor electrice 
pentru acoperirea vârfului şi reducerea posibilitaţilor de 
apariţie a congestiilor în reţeaua publică.

Structurile energetice de tip microreţele reprezintă o 
opțiune fiabilă și flexibilă pentru operatorul rețelei de 
distribuție pentru a gestiona eficient rețeaua electrică 
în dezvoltare. Totuşi, conectarea unui număr mare de 
astfel de structuri la rețeaua de distribuție creează unele 
probleme tehnice în funcționarea rețelei. 

Din punct de vedere funcțional sistemul de management 
al microreţelei trebuie să asigure fiabilitatea reţelei, să 
controleze frecvenţa tensiunii în reţea, dar şi nivelul 
tensiunii în toate nodurile microreţelei. De asemenea, 
poate să fie conectat cu sistemul DMS (Distribution 
management system) pentru a oferi o serie de servicii 
operatorului de distribuţie:

■ controlul vârfului de sarcină;
■ rezervă de putere;
■ aport de putere reactivă;
■ pornire în cazul unul întreruperi totale (blackout).
În principiu, un sistem de mangament al unei microreţele 
trebuie să asigure funcţiile distribuitorului de reţea, a 
producătorului din surse regenerabile şi să gestioneze 
probleme ale utilizatorilor. 

Existenţa  dispozitivelor de stocare a energiei poate avea 
un rol important in asigurarea unei funcţionări optime a 
sistemului.

Pentru a asigura funcţionarea eficientă a unei microreţele, 
aceasta trebuie să fie dotată cu un sistem informatic 
adecvat care să asigure activităţile funcţionale ale reţelei 
şi comunicaţiile cu sistemul din care face parte (fig. 2). 
Sistemul informatic are ca principal obiectiv asigurarea 
funcţionării optime a microreţelei, utilizând sistemul de 
automatizare pentru a asigura în orice moment echilibrul 
între cererea de energie şi oferta locală, incluzând 
sistemele de stocare şi posibila conectare la sistemul 
public.

Sistemul informatic al microreţelei trebuie să asigure 
stabilitatea acesteia, să asigure menţinerea nivelului de 
tensiune în toate nodurile microreţelei în limitele impuse, 
să asigure menţinerea frecvenţei la valorile admise şi să 
asigure fiabilitatea în funcţionare. De asemenea, sistemul 
informatic trebuie să asigure:

■ adoptarea măsurilor necesare acoperirii vârfurilor de
sarcină;
■ asigurarea serviciilor auxiliare;
■ gestionarea rezervelor necesare şi a celor de siguranţă;
■ managementul surselor de putere reactivă.
Sistemul informatic local trebuie să asigure o serie de 
funcţii necesare funcţionării microreţelei în diferite 
configuraţii reale:

■ controlul proceselor de conectare şi de deconectare de
la reţeaua electrică publică, în cazul unor evenimente din
sistem,  pentru a evita perturbaţii în cele două sisteme;
■ monitorizare și control în timp real al micro-rețelei prin
sistemul SCADA;
■ asigurarea alimentării cu energie electrică oricărui
utilizator de rețea;
■ programe de control automat pentru a asigura echilibrul 
dintre cerere și ofertă în cazul funcţionării insularizate;
■ protecţia activelor la evenimente din microreţea;
■ gestionarea automată a funcţionării în insulă, cu
controlul conectării şi deconectării de la reţeaua publică;
■ gestionarea aspectelor comerciale;
■ contorizarea energiei şi managementul financiar.
Deşi conectarea şi deconectarea la reţeaua electrică 
publică a microreţelelor cu surse active este o problemă 
care poate fi rezolvată din punct de vedere tehnic, astfel 
încât siguranţa sistemului public să nu fie afectată, 
utilizarea transformatoarelor electronice în punctul de 
interfată poate elimina multe dintre problemele care pot 
apărea în aceste cazuri.

Odată cu amplificarea preocupărilor privind 
decarbonarea sistemului energetic prin utilizarea locală 
a energiei (în principal, energie solară sau eoliană) 
structurile sub forma microreţelor vor fi din ce în ce mai 
întâlnite. 

Dezvoltarea microreţelelor şi posibilităţile oferite de 
sistemele actuale de comunicaţie permit trecerea la o 
etapă superioară de multi-microgrid, care include mai 
multe microreţele, cu unităţi de generare distribuite, 
sisteme de stocare a energiei electrice, receptoare 
controlabile. Microreţeaua poate fi considerată ca un 
ansamblu energetic care urmărește să utilizeze resursele 
locale într-un mod optim.

Implementarea unui concept multi-microgrid implică 
integrarea tehnică și comercială a multi-microgridurilor, 
adică interconectarea mai multor microreţele cu 
sistemele de distribuție din amonte și operarea piețelor 
descentralizate pentru servicii energetice și auxiliare.

Managementul şi controlul multi-microreţelor implică 
existenţa unei structuri de dispecer de ansamblu şi un 
amplu sistem de comunicaţie cu dispecerii microreţelelor, 
pentru a asigura funcţionarea optimizată a sistemului.Fig. 2 Circuitele de putere și circuitele informatice 

într-un microgrid
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- pot avea o eficiență volumetrică redusă în sondele
care produc cantități substanțiale de gaze naturale;
- tija de antrenare poate fi susceptibilă la oboseala
materialului;
- statorul poate suferi deteriorări permanente, dacă
pompa funcţionează pe uscat chiar şi pentru perioade
scurte;
- uzura tijei şi tubulaturii poate fi problematică în puțuri
direcționale și orizontale;
- cele mai multe sisteme necesită ca tubul să fie extras
pentru a înlocui pompa;
- probleme legate de vibrații pot apărea în aplicații de
mare viteză (atenuare poate necesita utilizarea unor
ancore pentru tuburi și stabilizarea tijei);
- eliminarea parafinei poate fi o problemă în aplicații
brute ceroase (tija împiedică razuitoarele pentru
îndepărtarea eficientă de ceară).
- lipsa de experiență în proiectarea sistemului,
instalarea și operarea, mai ales în unele zone.
Multe dintre aceste limitări continuă să se schimbe sau
să fie atenuate în timp cu dezvoltarea de noi produse
și îmbunătățirea materialelor și echipamentelor de
proiectare.

1.2.1 Sistemul de ridicare cu pompă cu cavitaţie

Componentele de bază ale sistemului includ pompa 
aflată în gaura de sondă, prăjinile de pompare și șiruri 
de tuburi de producție, precum și echipamentul de 
antrenare de suprafață. Cu toate acestea, o instalație 
PCP poate include, de asemenea, echipamente şi 
accesorii diferite, cum ar fi separatoare de gaz, role 
de ghidaj a tijei, tuburi, corzi și dispozitive de control 
al echipamentelor de suprafață. Următoarele secțiuni 
descriu diversele componente ale unei instalații PCP.

1.2.2 Pompa PC din puțul de foraj

Pompele cu cavitaţie pot fi cu un singur rotor, pompe 
elicoidale de viteze toate în cadrul categoriei pompelor 
cu deplasare pozitiva. Rotorul reprezintă „treapta 
internă” și statorul se mai numeşte şi "treapta externă" 
a pompei. Statorul are întotdeauna mai mult cu un 
„dinte” sau „lob” decât rotorul. Pompele cu cavitaţie ce 
se gasesc în prezent pe piață se încadrează în două 
categorii diferite, în funcție de designul lor geometric: 
cu un singur lob sau multilob. În prezent, marea 
majoritate (> 97 %) de pompe cu cavitaţie folosite în 
puțurile de foraj sunt cu un singur lob și, prin urmare, 
sunt varianta cea mai eficientă pentru a fi alimentate 
de un sistem hibrid .

Designul geometric al unei pompe cu cavitaţie cu un 
singur lob este ilustrat în (fig. 4). Secțiunea transversală 
longitudinală din (fig. 4). prezintă forma elicoidală unică 
a rotorului și geometria elicoidală corespunzătoare 
statorului. De reținut că lungimea pasului statoric 
(Ls) este dublă faţă de lunfimea pasului rotorului la 
pompele cu un singur lob. Odată cu imperecherea 
rotorului și statorului într-o pompă cu CP cu un singur 
lob, sunt formate două cavități paralele, elicoidale (la 
180 ° una faţă de cealălaltă și un pas rotor defazată) 
care se învârte în jurul părții exterioare a rotorului pe 
lungimea pompei, fiecare cavitate având o lungime 
egală cu lungimea pasului statorului. 

La pompa cu un singur lob, secțiunea transversală a 

rotorului este circulară (cu un diametru mic, d), în timp 
ce cavitatea în statorul are o geometrie semieliptică. Un 
alt parametru geometric important este excentricitatea 
pompei (e), care este egală cu distanța dintre axele 
diametrelor majore și minore ale rotorului. Distanța 
dintre axa statorului și axa diametrului maxim al rotorului 
este de asemenea egală cu valoarea excentricității. 
Rotorul creează o etanșare cu elastomerul statorului pe 
ambele părți ale deschiderii semieliptice și o etanșare 
peste deschiderea semicirculară a statorului în pozițiile 
corespunzătoare capetelor cavităților longitudinale. 
Cavitățile pentru lichid sunt formate de zonele 
deschise rămase între rotor și stator, la fiecare secțiune 
transversală. Fig. 5 prezintă o vedere în secțiune a unei 
pompe cu CP cu un singur lob și geometria diferitelor 
rotoare și statoare la mai multe modele de pompe.

În timpul extracţiei, rotorul se mişcă înainte și înapoi pe 
deschiderea statorului în timp ce este rotit în interiorul 
statorului fix. Acest lucru se produce din cauza unei 
combinații de două mișcări: de rotație a rotorului în jurul 
propriei axe în direcția opusă acelor de ceasornic și 
inversă rotirii excentrice a rotorului în jurul axei neutre a 
statorului. Fig. 6 ilustrează mișcarea rotorului în interiorul 
deschiderii statorului pentru o rotație completă.

Fig. 4 – Caracteristicile geometrice ale unei pompe 
cu cavități progresive cu un singur lob

Fig. 6 – Mişcarea rotorului la pompele cu un singur lob

Fig. 5 – Secțiunile rotoarelor/statoarelor din diferite 
modele de pompe cu cavități progresive

Pentru realizarea aceastei conversii sistemul eolian 
conține urmatoarele componente (fig. 2):

- Elicea turbinei  alcatuită din:
- pale ce sunt realizate dintr-un amestec de fibră  de
sticlă şi materiale composite, cu rol de a capta energia
vântului şi de a o  transfera rotorului turbine;
- butuc prevăzut cu un sistem pasiv (aerodinamic),
activ (hidraulic) sau mixt (active stall) care permite
orientarea palelor pentru controlul vitezei de rotaţie a
turbinei eoliene;
- Arborele primar este arborele rotorului turbinei
eoliene. Se mai numeşte arborele lent, deoarece acesta 
se roteşte cu viteze de ordinul a 20 – 40 rot/min. Prin
intermediul multiplicatorului, el transmite mişcarea,
arborelui secundar;
- Multiplicatorul mecanic de viteză permite
transformarea puterii mecanice, caracterizată de cuplu
mare şi viteze mici specifice turbinei eoliene, în putere
de viteză mai ridicată, dar cuplu mai mic. Viteza turbinei 
eoliene este prea mică, iar cuplul prea mare, pentru a
fi aplicate direct generatorului electric. Multiplicatorul
asigură conexiunea între arborele primar (al turbinei
eoliene) şi arborele secundar (al generatorului);
- Arborele generatorului sau arborele secundar 
antrenează generatorul electric. El este echipat cu o
frână mecanică cu disc (dispozitiv de securitate), care
limitează viteza de rotaţie în cazul unui vânt violent;
- Generatorul electric asigură producerea energiei
electrice. Generatoarele de curent alternativ sincrone
pot fi în construcţie clasică sau cu magneţi permanenţi,
funcţionând la viteza fixă sau variabilă.
1.2 Acţionarea neconvenţională a pompei PCP 
(Pompe cu Cavități Progresive)  
Sistemele de pompare cu cavitate progresivă (PCP) 
derivă de la pompa volumetrică pozitivă, care a evoluat 
de la conceptul pompei cu roţi dinţate dezvoltat pentru 
prima dată de către Rene Moineau la sfârşitul anilor 
1920. Deşi aceste pompe sunt numite cel mai frecvent 
pompe cu caviate progresivă, ele mai pot fi găsite şi sub 
denumirea de pompe cu şurub sau pompe Moineau.

 Pompele cu cavitate progresivă (fig. 3) au fost inițial 
utilizate pe scară largă ca pompe de transfer de fluide 
într-o gamă largă de aplicații industriale și de producție, 
cu unele încercări făcute de a le utiliza pentru transferul 
de suprafață al fluidelor pentru câmpuri petroliere. 
Cu toate acestea, nu a fost decât după dezvoltarea 
elastomerilor sintetici și adezivilor la sfârșitul anilor 
1940, ca pompele cu cavitate progresivă să poată fi 
folosite în mod eficient în aplicațiile care implică fluide 
pe bază de petrol. Configurația de bază a sistemului 
PCP acționat la suprafață ilustrat în (fig. 2) este cea mai 
comună, cu toate că sistemele de acționare în puțul 
de foraj atât electrice cât şi hidraulice şi diverse alte 
sisteme de PCP hibride sunt de asemenea disponibile. 
Pompa cu cavitaţie pentru sonde este o pompă 
volumetrică, este compusă din două părți: una din oțel 
"rotorul”elicoidal și un „stator” compus dintr-o carcasă 
din oțel tubular, cu un manșon de elastomer adaptat 
în mod corespunzător la configurația rotorului. Statorul 
este de obicei aşezat în sondă, în partea inferioară a 

coloanei de extracție, în timp ce rotorul este conectat 
la partea inferioară a prăjini. 

Rotația prăjini prin intermediul unui sistem de acționare 
de la suprafață determină rotorul să se rotească în 
interiorul statorului fix, creând acțiunea de pompare 
necesară pentru aducerea fluidelor la suprafață.

Sistemele PCP au mai multe caracteristici unice de 
design și caracteristici de operare care favorizează 
selectarea lor pentru multe aplicații:

- sistem de înaltă eficiență energetică, de obicei în
cuprinsă între 55 și 75 %;
- capacitatea de a transporta produse cu concentrații
mari de nisip sau alte produse solide.
- abilitatea de a tolera procente ridicate de gaz liber;
- nu există valve sau piese de piston ce se pot bloca
sau uza;
- o bună rezistență la abraziune;
- ratele interne de forfecare scăzute;
- consumul de electricitate relativ scăzut, având o
cerere de putere continua;
- instalare și operare relativ simple;
- întreținere este în general uşoară;
- echipamente de suprafață cu profil redus;
- nivelul zgomotului de suprafață este scăzut.
Cu toate acestea sisteme PCP, au, de asemenea, unele
limitări și considerații speciale:
- rate de producție limitate (maximum 800 m3/d) la
pompele cu diametru mare, mult mai mici la pompele
de diametru mic);
- capacitate de ridicare limitată (maxim 3000 m). De
reținut că pompele mai mari au capacitatea de ridicare
mult mai mica;
- capacitatea de a rezista la temperatură este limitată
(utilizarea de rutină este la 100 °C, utilizarea potențială
este la 180 °C cu elastomeri speciali);
- sensibilitate la mediul fluid (elastomerul statorului
se poate umfla sau se poate deteriora la expunerea la
anumite fluide, inclusiv la fluidele de tratare a puţului);

Fig. 3 – Configurație a unui sistem tipic de pompare 
cu cavitatea progresivă (PCP)
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Workshopul „Comunicare și angajament pentru toate 
Comitetele Membre ale WEC și FEL a fost organizat 
online, în ziua de 8 februarie 2023, de către echipa de 
comunicare a World Energy Council și s-a bucurat 
de participarea reprezentanților din 64 de Comitete 
Membre ale WEC.

Din partea CNR-CME au participat dna Elena Ratcu, 
consilier, dl George Constantin- Alumni FEL și dl 
Olivian Savin- director marketing și comunicare FEL 
Romania.

Comunicarea, cheia pentru promovarea, îmbunătățirea 
și creșterea vizibilității Comitetelor Membre ale WEC la 
nivel global și național, reprezintă un instrument esențial 
pentru atragerea interesului membrilor, colaboratorilor, 
părților interesate și a potențialilor parteneri de a se 
angaja și a investi în activitatea Consiliului și a fiecărui 
Comitet Membru, în parte.

Scopul workshopului a fost facilitarea schimbului de 
bune practici și evidențierea celor mai utile „sfaturi și 
trucuri” privind modul în care strategiile și canalele 
de comunicare pot veni în întâmpinarea și susținerea 
Consiliului și a Comitetelor sale Membre, în efortul 
acestora de a-și crește și intensifica vizibilitatea și 
reprezentativitatea.

Evenimentul a fost deschis de dl Andrew Vickers, 
consilier principal, Comunicare și angajament în cadrul 
WEC. 

În sesiunea plenară a workshopului, membrii echipei 
de comunicare din cadrul WEC au prezentat strategia 
de comunicare și angajament a Consiliului, peisajul 
global al metodelor de comunicare puse în aplicare 
de căte WEC și FEL naționale, iar FEL Romania a fost 
dat ca exemplu de bune practici, atât pentru activitatea 
online din social media, cât și pentru modul în care 
tinerii români au aplicat strategiile de comunicare în 
cadrul evenimentelor organizate (FOREN 2022). 

De asemenea, un membru al WEC Chile și un membru 
al FEL Portugalia au prezentat studii de caz și exemple 
de bune practici.

Subiectele mai relevante abordate în cadrul 
Workshopului s-au referit în primul rând la  modalitățile 
în care putem evidenția și promova WEC într-un spațiu 
media atât de "aglomerat", cum este cel de astăzi. 
În acest sens, este extrem de important  modul  în 
care utilizăm platformele de socializare  (LinkedIn, 
Twiter, Instagram, Facebook, YouTube, comunicate 
de presă, clipuri video, imagini) al căror rol a crescut 
semnificativ  și fără de care, practic, nu se mai poate 
efectua un proces de comunicare eficientă. Fiecare 
Comitet Membru trebuie ca permanent să evalueze 
ce funcționează bine, ce nu funcționează privind 
comunicarea sa internă și externă,  să identifice 
cauzele unei comunicări defectuoase, dacă este cazul, 
după care să-și redefinească strategia de comunicare. 

O mai bună utilizare și o mai eficientă promovare a 
programelor cheie și documentelor Consiliului și ale 
Comitetelor sale Membre, precum și provocările cu 
care se confruntă Comitetele Membre în practică, 
privitor la comunicare și cum pot fi acestea depășite 
au fost de asemenea dezbătute. 

Un subiect extrem de important căruia i s-a acordat 
un spațiu mare de discuții l-a constituit Aniversarea 
Centenarului la nivelul WEC si al Comitetelor Membre 
- fondatoare WEC

Principalele aspecte subliniate în cadrul workshopului
s-au referit la:

Workshop World Energy Council 
„Comunicare și angajament pentru toate 
Comitetele Membre ale WEC și FEL/
Communication and Outreach for all MCs 
and FEL”
Elena RATCU, consilier CNR-CME
Olivian SAVIN, director marketing și comunicare  FEL Romania

Mișcarea rotorului face ca o serie de cavități cu fluid, 
formate de rotor și stator, să se deplaseze axial faţă de 
sorbul pompei şi să se descarce în mod continuu.

1.2.3 Alimentarea cu energie regenerabilă

Sistemul hibrid monofazate 10kW îmbină tehnologia 
solară fotovoltaică prin obţinerea de enegie electrică cu 
ajutorul panourilor fotovoltaice electrice şi a turbinelor 
eoliene, care produc energie cu ajutorul vântului. Aceste 
sisteme hibride monofazate fotovoltaice şi eoliene oferă 
aprovizionare electrică stabilă a tuturor consumatorilor, 
în ciuda condiţiilor meteorologice. Avantajul sistemelor 
hibride este că panourile fotovoltaice funcţionează în 
paralel cu eolianele, iar energia electrică neconsumată 
este stocată în acumulatorii solari ai sistemului. Sistemul 
este durabil şi eficient, investiţia iniţială amortizându-
se într-un timp scurt. Sistemul hibrid monofazat 10kW 
asigură 40 kWh producţie medie zilnică anuală de la 
panourile fotovoltaice electrice, acumulatorii pot stoca 
21,6 kWh, iar eoliana poate produce 600Wh în cazul în 
care bate vântul cu 11 m/s. 

Alimentarea pompei cu cavitaţie progresivă din surse 
regenerabile se va realiza astfel: generatorul fotovoltaic 
şi generatorul eolian – convertesc energia primită de la 
soare precum şi energia eoliană în energie electrică de 
curent continuu, folosind efectul fotovoltaic şi mişcarea 
de rotaţie a palelor turbinei.

Generatoarele vor genera tensiune şi curent continuu. 
Motorul de acţionare a pompei cu cavitaţie necesită 
însă curent alternativ. Sistemul fotovoltaic trebuie astfel 
să conţină un convertor c.c. – c.a., adică un invertor. Pe 
lângă funcţia de conversie, un invertor realizează multe 
alte funcţii fiind astfel componenta cea mai inteligentă 
a unui Sistem Hibrid. Regulatoare de încărcare vor 
stoca energia generată fotovoltaic şi eolian folosind 
acumulatoare electrice pentru a prelungi durata de 
viaţă a acestora (prin evitarea descărcării excesive sau 
a supraîncărcării).

Puterea tensiunii continue “generată de generator 
în multe situaţii nu corespunde celei necesare bunei 
funcţionări a consumatorului.” Pentru a “transforma” 
tensiunea continuă la un nivel corespunzator se folosesc 
blocuri electronice numite convertoare c.c.. Acestea se 
întâlnesc şi ca blocuri distincte, dar de cele mai multe 
ori apar în componenţa invertoarelor sau a unor blocuri 
de adaptare a sarcinii la generator (numite M.P.P.T. – 
Maximum Power Point Tracker).  În cazul în care sistemul 
hibrid este legat la reţeaua de energie electrică naţională, 
iar producţia de energie electrică este mai mare decât 
necesarul funcţionării motorului pompei cu cavitaţie şi 
bateriile de acumulatori sunt încărcate, acesta va injecta 
în reţea surplusul de energie ce va putea fi folosit la o 
dată ulterioară, datorită contorului bidirecţional. Dacă 
legarea la reţeaua naţională nu este posibilă, alimentarea 
cu energie alternativă devine cea mai rentabilă soluţie. 
Pentru realizarea sistemului hibrid prezentat mai sus 
nefiind necesară achiziţionarea invertorului ON GRID de 
10 kW, dar pentru siguranţă (în cazul avariei sistemului 
hibrid), poate fi instalat un generator diesel cu o putere 
de 10 kW. 

2. Concluzii

Soarele este fără îndoială o vastă sursă de energie. Într-

un singur an, el trimite spre Pământ de 20.000 de ori 
energia necesară întregii populaţii a globului. În numai 
trei zile, pământul primeşte de la soare echivalentul 
energiei existente în rezervele de combustibili fosili. 
Energia solară reprezintă una din potenţialele viitoare 
surse de energie, folosită fie la înlocuirea definitivă a 
surselor convenţionale de energie cum ar fi: cărbune, 
petrol, gaze naturale etc., fie la folosirea ei ca alternativă 
la utilizarea surselor de energie convenţionale mai ales 
pe timpul verii, cea de a doua utilizare fiind în momentul 
de faţă cea mai răspândită utilizare din întreaga lume. 

Avantaje: 

- nu produce poluarea mediului înconjurător fiind o
sursă de energie curată;

- sursa de energie pe care se bazează întreaga tehnologie 
este gratuită;

- posibilitatea asigurării energiei electrice în locaţii
izolate;

- se pot extinde în cazul apariţiei unor consumatori
electrici suplimentari. 

- durata medie de utilizare a panourilor şi a turbinelor
eoliene este de 20 – 25 ani.

Dezavantaje: - costul ridicat al investiţiei, amplasarea 
sistemului hibrid pe axe geografice incorecte determină 
scăderea randamentului instalaţiei şi pericolul distrugerii 
panourilor, cauzată de intemperii; cresc riscurile în 
caz de calamităţi – panourile şi turbinele fiind expuse 
intemperiilor.

În funcţie de enegia furnizată, panourile solare se pot 
împărţi în panouri fotovoltaice (care genereaza energie 
electică) şi panouri solare termice (care transformă 
energia luminoasă într-una termică). Panourile solare 
sunt una din cele mai populare surse de energie 
alternativă folosită pentru sistemele electrice private şi 
industriale.

Turbinele eoliene mici joacă un rol important în proiectele 
din afara reţelei, în locaţii vânturoase unde asigură o 
energie economică de alimentare, de când soluţiile 
alternative cum ar fi generatoarele diesel au un cost 
al combustibilului ridicat când sunt folosite continuu 
pentru alimentarea cu energie. Acest lucru se poate 
aplica şi instalaţiilor conectate la reţea, în ciuda faptului 
că preţul producţiei lor pe kWh este de obicei mai mare 
decât în cazul turbinelor eoliene mari.

Bibliografie selectivă:

1. Burghiu V. – Energii neconvenţionale curate – vânt, soare,
geotermie, biomasă, maree, valuri, curs litografic, USAMV,
Bucureşti, 1998.

2. Drăgan V. – Energii regenerabile şi utilizarea acestora,
Editura Atlas Press, Bucureşti, 2009.

3. Ghergheleş V. – Energia viitorului, Editura Mediamira, Cluj-
Napoca, 2006.

4. Goetzberger A. – Photovoltaic Solar Energy Generation,
Editura Springer, Berlin, 2009.



26 27

DIN ACTIVITATEA CME DIN ACTIVITATEA CNR-CME

ANUL XXI, NR. 226, Ianuarie – Februarie 2023 ANUL XXI, NR. 226, Ianuarie – Februarie 2023

• Importanța utilizării corecte a identității brandului și
a logo-ului WEC, iar în acest sens au fost prezentate
câteva exemple  concrete cu „așa da” și  „așa nu” ;

• Modul în care o comunicare bună, fluentă și constantă, 
realizată prin toate canalele de  comunicare, cu 
accent pe platformele de socializare online a condus 
la  creșterea vizibilității și îmbunătățirea imaginii 
Consiliului în toate regiunile cheie ale globului în 
anul 2022 și la recunoașterea CME  drept principala 
organizație în domeniul energiei la nivel global;

• Prioritățile de comunicare ale Consiliului în 2023 sunt
axate pe cinci piloni: 

1) poziționarea Consiliului ca principal lider al tranziției
energetice;

2) poziționarea Congresului CME 2024 de la Roterdam,
drept evenimentul cu cea mai numeroasă participare
și care să atragă cât mai multe parteneriate;

3) dezvoltarea și implicarea constantă a unei echipe de
vorbitori la Congres din partea Consiliului;

4) creșterea gradului de implicare a regiunilor 
importante geografice, inclusiv USA și ME pentru
susținerea obiectivelor comerciale;

5) evidențierea importanței „alfabetizării” în domeniul
energiei, drept element principal al abordării tranziției
energetice.

• Aniversarea Centenarul Consiliului Mondial al
Energiei

- Crearea logo-ului centenarului: 100 de ani de impact
global

- Rolul Comitetelor Membre se întinde pe perioada
2023-2025, iar mesajul principal care trebuie transmis
este:

- sensul de unitate/comunitate, apreciere, istorie,
rațiunea de a fi;

- identitatea următorilor 100 de ani, viziunea
următorilor 100 de ani, aniversarea

- Seriile de evenimente „Umanizarea energiei” produse
pentru Consiliul Mondial al Energiei de către BBC Story 
Works Commercial Productions

- Cel de al 26-lea congres CME de la Rotterdam
„Redesigning Energy for People and Plannet” (22-
25 aprilie, 2024): importanța selecției locului de
desfășurare, definirea structurii și tematicilor.

În partea a doua a workshopului participanții au 
fost împărțiți în două grupuri separate de discuții, 
desfășurate în paralel, în cadrul cărora membrii WEC 
și cei ai FEL și-au exprimat opiniile și sugestiile, și-au 
împărtășit experiența și cele mai bune practici, aliniate 
celor prezentate de comunitatea WEC. Astfel, s-au 
analizat diverse metode pentru creșterea vizibilității și 
reprezentativității comunității în social media, precum 
și modul în care putem îmbunătăți strategiile de 
comunicare si marketing. 

Reprezentanta CNR-CME la workshop a menționat 
cele mai bune practici ale Comitetului Național 
Român al WEC, intenția acestuia de a organiza un 
eveniment special dedicat Centenarului, având în 
vedere că România este una dintre țările fondatoare 
ale Consiliului și dorința CNR-CME de a-și consolida 
strategia de comunicare externă, astfel încât activitățile, 
realizările și viitoarele proiecte să ajungă și mai rapid 
la toate părțile interesate, colaboratori, parteneri, mass 
media (social media). Reprezentanții FEL România au 
subliniat activitățile desfășurate în anul 2022, modul 
în care au implementat strategia de creștere a brand-
ului FEL România și de promovare a organizației prin 
punerea în lumină a membrilor săi prin trei direcții 
principale (platforme de socializare, website, mass-
media), ceea ce a contribuit semnificativ la creșterea 
vizibilității,  la o și mai bună imagine a activității 
desfășurate pe multiple planuri și la atragerea unor noi 
membri FEL în comunitate. 

Sesiunea finală a workshopului s-a desfășurat în cadru 
plenar, a reliefat prioritățile de comunicare ale World 
Energy Council în 2023 și a făcut apel la acțiune și la 
următorii pași de îndeplinit, prin câteva cuvinte cheie ;

- Carpe Diem-să prindem momentul în energie!

- Evidențiază-te din mulțime!

- Comunicare strategică și angajament!

- Învățați unii de la alții  la momentul oportun!

- Aliniați în continuare brand-ul, narațiunea și
tonul vocii!

- Să generăm Efectul de Rețea!

16 - 17
Martie

CONFERINȚA “Tehnologii noi în energie”
• Locul: Poiana Brașov
• Organizatori: CNR – CME și SIEMENS ENERGY
• Responsabili de eveniment: Prof. dr. ing. Ştefan GHEORGHE, Director General Executiv

CNR-CME / Petru RUȘET – Managing Director, SIEMENS ENERGY

25 Aprilie

CONFERINȚA “Digitalizarea proceselor în domeniul energetic”
• Locul: UPB – Biblioteca Centrala
• Organizator: CNR-CME, Transelectrica, DEER, UPB

Responsabili de eveniment: Prof. dr. ing. Nicolae GOLOVANOV, Prof. dr. ing. Stelian Sergiu 
ILIESCU

Mai

Conferința „Romania’s Perspective on WEC Energy 
Transition Tools”

FEL România

• Locul: TBN
• Organizatori: CNR-CME, FEL România

Responsabili de eveniment: Prof. dr. ing. Virgil MUSATESCU, Consilier CNR-CME/ Rares 
HURGHIS, Director General FEL România

1-15 Iunie

CONFERINȚA “ Este centrarea pe consumator o direcție strategică a 
companiilor din sectorul energetic românesc?”
• Locul: TBN
• Organizatori: CNR-CME, Electrica  Furnizare
• Responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Ion Lungu, Consilier CNR-CME

16-30 Iunie

CONFERINȚA “Provocări ale integrării  noilor capacități de generare a energiei 
electrice în SEN” 
• Locul: TBN
• Organizator: CNR-CME, Hitachi Energy Romania
• Responsabili de eveniment: Ovidiu Apostol, Consilier CNR-CME / Bogdan Ilias, , DG Hitachi

Romania

1-10 Iulie

EVENIMENT CU PROFIL ENERGETIC FEL ROMANIA FEL România

• Locul: TBN
• Organizator: FEL România

Responsabili de eveniment: Rares HURGHIS, Director General FEL România
August -

11 – 13
Septembrie

SImpozionul Român al ENergiei – SIREN
• Locul: București
• Organizatori: CNR-CME, CME, Ministerul Energiei şi membrii colectivi CNR-CME
• Responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Ştefan GHEORGHE, Director General Executiv

CNR-CME

Octombrie

CONFERINȚA „Decarbonarea sectorului in perioada tranzitiei Energiei”
• Locul: TBN
• Organizatori: CNR-CME
• Responsabil de eveniment: Prof.dr.ing. Virgil Musatescu, Consilier CNR-CME

1-15 Noiembrie

CONFERINȚA “Electromobilitate: premize ale dezvoltarii infrastructurii si 
reglementarilor”
• Locul: Petrom City
• Organizatori: CNR-CME, OMV  Petrom
• Responsabili de eveniment: Prof.dr.ing. Nicolae Antonescu, Consilier CNR-CME/ Madalin

Apostol, Sr. Manager, Special Projects OMV Petrom

16-30
Noiembrie

CONFERINTA „Condiția investitorului privat în peisajul energetic românesc”
• Locul: TBN
• Organizatori: CNR-CME, Monsson Energy Romania
• Responsabili de eveniment: TNB

1 – 15
Decembrie

EVENIMENT GALA FEL AWARD FEL România
• Locul: TBN
• Organizator: FEL România
• Responsabil de eveniment: Rares HURGHIS, Director General FEL România

PROGRAMUL EVENIMENTELOR CNR-CME 2023
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SIREN | 
SESIUNI DE 

SC 1    SECTORULUI ENERGIE ÎN

CUVINTE CHEIE

descentralizare prin microgriduri cu generare/stocare distribuite; Rolul sistemelor de 

SC 2    NOI TEHNOLOGII ÎN ENERGIE: STOCARE, HIDROGEN, EFICIEN A
ENERGETIC , CALITATE ENERGIE

CUVINTE CHEIE

torilor (DR); Blockchain în 
energie
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SIREN | 

Comitetul de organizare SIREN 2023 invit i comunit ii energetice din 
România, 

la nivel 

LOR

S 13 septembrie 2023, online, pe platforma
Zoom.

va realiza o prezentare Power Point într-un template
prestabilit . Acesta este disponibil pe site-ul https://cnr-cme.ro/.

i link-ul de conectare pe plaltforma Zoom
vor fi transmise  8
Septembrie 2023.

-

prezentate in cadrul Sesiunilor de C -uri) ale SIREN 2023. 
Unele d vor fi 
selectate în vederea public în EMERG - 
Globalizare, – 

SCOPUS – ELSEVIER. 
Pentru publicarea în EMERG se va percepe

în Mesagerul Energetic;  
Secretariatul Executiv CNR-
acceptate.

în extenso 15 mai 2023
1 iunie 2023
1 iulie 2023

Lucrarea in extenso cu Formularul de înscriere cu lucrare i Formularul 
de Copyright  articolesiren@cnr-cme.ro. Toate 
documentele accesând site-ul www.cnr-cme.ro
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Future Energy Leaders România este programul de 
tineret al Comitetul Național Român al Consiliului 
Mondial al Energiei (CNR-CME). FEL România 
reprezinta o platformă de comunicare și cooperare 
între noile generații, o cooperare pe care o considerăm 
vitală pentru o bună dezvoltare a sectorului energetic 
și pentru modul în care acesta interacționează cu alte 
domenii. 

FEL România este cea mai activă comunitate de tineri 
profesioniști din sectorul energetic, un pool de resurse 
și talente, parte din rețeaua globală Future Energy 
Leaders, creată de World Energy Council. Cele 4 direcții 
strategice asumate sunt: educație și profesionalizare, 
informare si conștientizare, analize și recomandări, 
activitate și cooperare internațională. 

Anul 2022 a fost un an plin de evenimente și proiecte 
marca FEL România, un an în care tinerii din FEL s-au 
implicat în comunitate prin voluntariat pentru a aduce 
un plus de valoare în domeniul energetic.  Astfel, pe 
direcția informare și conștientizare, membrii FEL 
România au avut peste 300 de apariții în presă atat 
televizate, în cadrul a 5 posturi naționale, cât și în mediul 
online, discutând despre diverse subiectele cotidiene 
energetice pentru informarea și conștientizarea 
populației. 

Astfel, tot pe direcția de informare si conștientizare, 
prezența FEL a fost remarcată și prin 13 intervenții 
în cadrul a 9 conferințe de profil: FOREN, organizat 
de CNR-CME unde speakeri au fost Bogdan Leu, 
Georgian Albu, Silviu Tiron si Stefan-Dominic Voronca, 
“RIGC - Romanian International Gas Conference” 
organizat de FPPG unde Rareș Hurghiș a vorbit 
despre rolul hidrogenului și biometanului în procesul 

de decarbonare, “Viitorul Mobilității” organizat de 
Concordia unde Silviu Tiron a făcut un workshop pe 
tema electro-mobilității, “Bucharest Leaders Summit: 
Enduring Power of Solidarity” - Media Uno unde 
Cristina Paun a fost speaker (mai) a vorbit despre 
taxonomie, “Bucharest Leaders Summit: Emerging 
challenges of the future” - Media Uno (noiembrie 2022) 
- Silviu Tiron “Interconnecting National Infrastructures
- a united Europe; transport, utilities networks” și Rareș 
Hurghiș “Securitatea energetică a Europei - dinamica
piețelor de energie, petrol și gaze”, “Smart Energy
Expo Constanta” unde Adrian Vintilă a fost moderator
și Georgian Albu a vorbit despre rolul hidrogenului în
mixul energetic, “Criza energetică și efectele pe termen
lung” organizat de DC News unde Adrian Vintilă a vorbit 
despre soluțiile pe termen scurt, mediu și lung în prag
de iarnă, “Gala Invest Energy dedicată specialiștilor în
energie” unde Adrian Vintilă a vorbit despre proiectele
FEL România, “Energia fotovoltaică, parte din mixul
de energie curată al României”, organizat de Asociația
Energia unde Tatiana Fiodorov a vorbit despre  regimul
juridic aplicabil dezvoltării proiectelor de energie
regenerabilă.

FEL România, “Energia fotovoltaică, parte din mixul 
de energie curată al României”, organizat de Asociația 
Energia unde Tatiana Fiodorov a vorbit despre  regimul 
juridic aplicabil dezvoltării proiectelor de energie 
regenerabilă.

În anul 2022, în cadrul proiectului Energy 101, 
coordonat de Alisa Fleancu s-au lansat 2 campanii 
de educare și informare “Despre energie, pe scurt” și 
“Pastila de energie”. Proiectul reprezintă o campanie de 
conștientizare asupra importanței energiei să aducă 
în fața publicului informații despre acest domeniu pe 

Retrospectiva anului 2022 in activitatea 
FEL Romania
Olivian SAVIN, FEL România, Director de Marketing si Comunicare

înțelesul tuturor – pentru că energia este esențială 
pentru bunăstarea economică și socială, oferind 
confort și mobilitate și fiind prezentă în toate activitățile 
industriale şi comerciale de zi cu zi. În prima parte, 10 
teme au fost prezentate pe scurt, iar a doua parte a 
proiectului are loc în parteneriat cu InvestEnergy ce va 
cuprinde mai multe articole succinte tratând subiectele 
energetice cotidiene.

Pe palierul educație și profesionalizare, periodic se 
organizează FEL Training Days unde specialiști din 
domeniul energetic vin să împărtășească din experiența 
lor. FEL reprezintă tinerii din domeniul energetic care 
vin din diferite specializări (ingineri, avocați, analiști). 
În anul precedent, 5 sesiuni au fost organizate alături 
de invitați de onoare precum Corina Murafa (expert 
politici publice climă, energie și sustenabilitate), 
Andrei Ceclan, Cristina Badica si Luciana Cotutiu 
reprezentand RomCapital Invest, Andrei Covatariu si 
Gheorghe Visan reprezentand Transelectrica. 

Tot pe direcția educație și profesionalizare, în anul 
2022 au fost realizate 2 proiecte care s-au desfășurat 
și se vor continua și în anul 2023.  Proiectul ENPRO, 
coordonat de Ștefan Voronca se desfășoară pe două 
secțiuni : prima vizează îmbunătățirea relației dintre 
oferta pe piața de muncă a tinerilor absolvenți și 
cererea, reprezentată de companiile care-i angajează. 
Concret, proiectul țintește către primirea feedbackului 
din partea companiilor, în legătură cu programele 
software utilizate în industrie și temele acestora de 
studiu/lucru, pentru a pregăti viitorii absolvenți în 
acest sens, de către experți în respectivele programe. 
Proiecte-pilot, bazate pe programe de calcul, au fost 
realizate în decursul anului 2022, prin lucrări de licență 
pregătite de studenți în anul 4 de la Facultatea de 
Energetică, temele acestora fiind bazate pe teme de 
actualitate din domeniul energetic românesc.

În anul 2022 a doua parte a proiectului a demarat, 
aceea de a aduce la cunoștință despre tezele doctorale 
industriale sau profesionale în România. Olivian Savin 
a absolvit doctoratul industrial în Franța la cel mare 
producător de energie, EDF. Doctoratul industrial 
sau profesional se desfășoară în parteneriat între o 
companie și un laborator de cercetare sau o scoală 
doctorală unde doctoratul este angajat să cerceteze 
pentru acea companie pe un anumit subiect cu scopul 

de a dezvolta o idee, un produs sau un software. 

Pe direcția analize și recomandări, au fost redactate 
4 documente marca FEL reprezentând analize și 
recomandări de politici publice locale care au fost 
preluate de publicațiile naționale de specialitate: două 
documente de poziție despre piața de energie redactate 
de Lucian Pamfile (Contractele financiare futures în 
dinamizarea pieței locale de energie și Prețul spot al 
energiei electrice: rezultatul emoției sau al principiilor 
de funcționare a pieței), un document informativ 
elaborat de Daniel Dumitru Ene, intitulat Reactoarele 
modulare mici – Provocări și oportunități pentru 
România, și un o analiză elaborată de echipa FEL: 
Recomandări pentru gestionarea crizei energetice în 
contextul conflictului ruso-ucrainean. FEL a participat 
și la consultările Ministerului Energiei în procesul de 
elaborare a Strategiei National de Hidrogen.

Pe direcția activitate și cooperare internațională 
FEL România este reprezentată și comunitatea 
internațională World Energy Council, unde în anul 
2022, colegul Bogdan Leu a fost selectat în cadrul FEL 
100. 

Tot în aceeași direcție, deși am venit după o perioadă în 
care evenimentele fizice au fost mai rare, anul trecut am 
avut plăcerea sa organizăm 2 evenimente marca FEL, 
FEL Gala și Women în Energy și să fim co-organizatori 
alături de CNR-CME pentru 2 evenimente importante 
din domeniul energetic, FOREN și conferința CNR-
CME cu aplicație a trilemei energetice. 
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Primul a fost FEL Gala 2021 (inițial a fost programată 
pentru 2021 însă din cauza restricțiilor a fost 
reprogramată în 2022). În 2021, Future Energy Leaders 
România a celebrat 10 de ani de activitate, ocazie 
cu care ne-am propus să organizăm cea mai mare 
conferință de leadership din România pentru tinerii 
din energie. Obiectivul evenimentului constă în 
promovarea tinerilor, a echipelor formate din aceștia 
și a organizațiilor care îi susțin și care îi conduc către 
dobândirea unor rezultate profesionale excepționale. 
FEL Awards Gala, „Cea mai mare conferință de 
leadership din România pentru tinerii din energie”, 
dedicată specialiștilor din sectorul energetic a avut 
loc în ziua de 30 martie 2022, a fost moderată de 
Adrian Vintilă și s-a bucurat de prezența fizică a peste 
100 de participanți.

În cadrul celei mai mari conferințe de leadership din 
România pentru tinerii din energie au fost recunoscute 
meritele tinerilor, ale echipelor formate din aceștia și 
ale organizațiilor care îi susțin și care îi conduc către 
dobândirea unor rezultate profesionale excepționale. 
Pe scena evenimentului au fost expuse de către 
invitații speciali, reprezentanți de la nivel instituțional și 
decidenți din industria energetică, așteptările acestora 
de la tânăra generație, au fost dezbătute subiecte de 
interes cu și despre tinerii din energie, au fost premiați 
9 tineri și echipe de tineri care au înregistrat rezultate 
profesionale excepționale în anul 2021 și, nu în ultimul 
rând, au fost recunoscute meritele oamenilor care au 
contribuit la istoria de 10 ani a Future Energy Leaders 
în România.

FEL Romania au fost co-organizatori a conferinței 

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

Un prim și major suport oferit evenimentului l-a 
reprezentat partea de digitalizare, prin crearea și 
implementarea codurilor QR, accesibile pentru 
participanți prin scanarea rapidă a lor cu telefoanele 
mobile. Acestea au avut atât un rol informativ și de 
ghidare pe parcursul celor 4 zile de eveniment, de 
suport în timp real pentru participanți și speakeri, 
cât și de captare a impresiilor și feedback-urilor post 
eveniment.

De la cea mai mare conferință regională din Europa 
de Est și Centrală din domeniul energiei, nu putea 
să lipsească standul echipei Future Energy Leaders 
România. Invitații care au trecut pe la stand au făcut 
cunoștință cu membrii FEL, unde le-au fost prezentate 
viziunea și obiectivele organizației, și anume, cea de 
tineri pasionați și implicați în domeniul energiei din 
România dar și la nivel mondial.

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

Având la bază două dintre cele mai cunoscute 
instrumente de lucru ale World Energy Council, 
respectiv Trilema Energetică și World Energy Issues 
Monitor, FEL Romania a organizat workshop-ul Future 
Energy Pulse care a urmărit două obiective principale. 
În prima parte, proiectul și-a propus să reproducă 
rezultatele publicației World Energy Pulse cu date 
și elemente factuale colectate din partea actorilor 
relevanți de pe plan local/regional, inclusiv prin 
preluarea de răspunsuri din partea altor comunități 
naționale din rețeaua FEL. 

Datele au fost colectate din partea a peste 100 de 
contribuții din mediul privat, academic și instituțional, 
precum și de preluarea de feedback inclusiv pe 
parcursul FOREN prin intermediul aplicației bazată pe 
cod QR dezvoltată de colegii noștri Mihai Armășel și 
Lucian Pamfile. Coagularea datelor din sondajele de 
opinie a permis cartografierea problemelor specifice 
tranziției și a crizei energetice din Europa, rezultatele 
fiind prezentate de către Daniel Pascale în calitate  

de coordonator al proiectului Future Energy Pulse, în 
contrapartidă cu rezultatele oficiale ale World Energy 
Pulse din luna mai 2022. 

A doua parte a proiectului a constat în translatarea 
problemelor identificate într-o matrice formată din 
trei categorii principale de actori din piață (factori 
decidenți, industria privată, consumatorii finali) 
respectiv pe fiecare dintre cei trei piloni ai Trilemei 
Energetice. După conferința FEL Romania a propus un 
workshop pe tema hidrogenului susținut de Georgian 
Albu.

Al doilea eveniment marca FEL a fost Women in 
Energy organizat în decembrie 2022. “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 dedicate doamnelor 
din sectorul energetic, FEL Romania și-a propus să 
inspire, să informeze și să aibă un impact pozitiv asupra 
comunității energetice, ca parte a acestui pilon cheie 
al World Energy Council. 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 Romania.

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.

Deși în industria energetică numărul femeilor este mai 
mic decât cel al bărbaților, există oportunități reale 
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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.

Ultimul eveniment al anului 2022 a fost alegerea 
unei noi echipe a comitetului director FEL Romania 
responsabilă pentru anul 2023. În anul 2022, 
conducerea FEL Romania a fost formată din: Georgian 
Albu – președinte, Bogdan Leu – director Programe, 
Rareș Hurghiș – director Relații Publice, Adrian Vintilă 
– director Comunicare și Marketing, Silviu Tiron –
director Comunitate, Marta Sturzeanu apoi Mihai
Armășel – director Evenimente și Parteneriate.

În anul 2023 comitetul director va fi formată din : 
Președinte – Adrian Vintilă, Director General - Rareș 
Hurghiș, Director Comunicare și Marketing – Olivian 
Savin, Director Afaceri Publice – Cristina Păun, 
Director Evenimente și Parteneri – Claudia Candale, 
Director Comunitate – Silviu Tiron, Director Juridic și 
Reglementare – Tatiana Fiodorov și Director Programe 
– Daniel Pascale. Noua echipă de conducere, aleasă
în urma votului membrilor cu drept de vot își propune
pentru anul 2023 să continue acțiunile promovate în
anul 2022, 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.

În anul 2020, membrii comunității Future Energy Leaders 
România (FEL România), au demarat proiectul Energy 101, 
prin intermediul căruia au urmărit să prezinte informații 
din domeniul energie pe înțelesul tuturor. Esenţială pentru 
bunăstarea economică şi socială, energia este prezentă 
în toate activităţile industriale şi comerciale. În contextul 
actual al facturilor tot mai mari la energia electrică și 
gazele naturale, domeniul energie atrage din ce în ce 
mai mult interes din partea populației, motiv pentru care 
echipa FEL România a simţit necesitatea derulării unor 
proiecte de informare asupra sectorului  energetic.

În perioada anilor 2020 - 2022 s-a făcut o cercetare 
amănunţită pentru temele cuprinse ulterior în articole. În 
acelaşi timp, a fost căutat cel mai bun mod de prezentare 
prin care aceste materiale să ajungă la cititorii FEL 
România. Un prim pas a fost inițierea  unei campanii 
denumită „Despre energie, pe scurt”, în perioada aprilie – 
mai 2022, constând în publicarea a 10 articole ce au tratat 
succinct teme de actualitate din sectorul energetic, după 
cum se poate observa în Figura 1.

Ulterior publicării, bisăptămânal, în mediul on-line, 
cele 10 articole au fost integrate în broşura „Energy 
101 - Cum să înțelegem mai bine energia. Pe scurt”, 
disponibilă în format electronic pe pagina web FEL 
Romania (https://felromania.org/energy-101/). 

Proiectul „Energy 101”
Alisa FLEANCU, Membru FEL România, Coordonator al Proiectului 
“Energy 101”
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La elaborarea acestor materiale au colaborat mai mulţi 
membri FEL România: Alexandru Sumanariu, Andrei 
Nistoreanu, Bogdan Leu, Bogdan Roșca, Cătălin 
Lăzăroiu, Cătălina Alexandru, Cezar Axintescu, Dalia 
Stoian, Emanuela Tudora, Georgian Albu, Ionuţ Vasilică, 
Livia Marica, Lucian Pamfile, Marta Sturzeanu, Mihai 
Armăşel, Mihai Toader-Pasti, Robert-Cristian David, 
Silviu Tiron, Teodora Mîndra, Vasi Vîlcu, Răzvan Cristian 
Varlam şi Roxana Tompea, alături de coordonatorul 
proiectului, Alisa Fleancu.

Prima etapă a proiectului Energy 101 a fost foarte bine 
primită de cititorii FEL România, astfel încât s-a decis 
continuarea proiectului într-o a doua fază printr-o 
nouă campanie de informare şi conştientizare. Faza a 
doua a proiectului are loc în parteneriat cu publicaţia 
InvesTenergy şi cuprinde mai multe articole cu privire la 
energie și sistemul energetic. La acest moment, temele 
abordate în cadrul fazei a doua a proiectului sunt: "Cum 
ne protejăm de facturile întârziate la energie?" care i-a 
avut drept autori pe Luminiţa Vlaicu şi Olivian Savin 
şi "Prosumatorii – compensarea pe înțelesul tuturor", 
articol elaborat de Teodora Mîndra şi David Robert.

Temele ce vor fi tratate în următoarele articole ale echipei 
Energy 101 din cadrul FEL România sunt:

− În cât timp instalăm un panou fotovoltaic acasă? 
Care sunt paşii?

− Ce trebuie să ştii înainte să îți cumperi o stație de 
încărcare mașini electrice pentru casa ta

− Agrovoltaicele - mix agricultură & regenerabile

− Cum citim o factură de energie electrică/gaze 
naturale (componente, compensări, estimări...)

− Poate România să devină noul exportator de 
energie electrică al Moldovei?

− Impactul schimbărilor repetate ale legislației 
asupra sectorului energetic

− Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă pe înţelesul 
tuturor

− Preţul energiei electrice în viitor? Când vom 
reveni la preţurile de dinainte de pandemie?

− Comparaţie fotovoltaic - eolian în România

− Clădiri cu zero emisii în România: cerinţe, avize şi 
implementare

− Clădirile inteligente chiar sunt mai avantajoase?

− Pompele de căldură ne ajută la diminuarea 
facturilor de utilităţi?

FEL România, prin echipa de proiect Energy 101, 
intenţionează să capteze atenţia opiniei publice şi a 
specialiştilor din domeniu asupra importanței energiei, 
dar şi să tragă un semnal de alarmă în contextul energetic 
actual din Europa. Subiectele tratate deja sau care vor fi 
abordate în următoarea perioadă au fost supuse votului 
întregii comunităţi FEL România, în urma unei analize 
aprofundate privind interesul cititorilor.

REDESIGNING ENERGY FOR PEOPLE AND PLANET

From 22 – 25 April 2024, more than 7,000 international energy stakeholders will 
convene for the 26th World Energy Congress.

The theme, Redesigning Energy for People and Planet, starts the conversation that will 
secure new possibilities of better energy. It will explore the role of connected energy societies 
in driving forward global energy transitions in today’s less predictable, more turbulent and 
faster shifting world.

As we advance our understanding of how successful energy transitions can create useful 
energy and engage users in redesigning energy to meet the needs of current and future 
generations, this four-day event will navigate the most pressing issues within the critical 
context of energy security, affordability and sustainability.

About the Congress
Hosting around 7,000 delegates and 100 exhibitors across 30,000 sqm. of exhibition space 

that attracts 18,000 total attendance over four days, the Congress connects and inspires 
experienced and future energy leaders and practitioners from around the world.
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  ““CCoonnggrraattuullaattiioonnss,,  yyoouurr  EEnneerrggyy..  EEnnvviirroonnmmeenntt..  EEffffiicciieennccyy..  
RReessoouurrcceess..  GGlloobbaalliizzaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  aacccceepptteedd  ffoorr  SSccooppuuss””

The Scopus Content Selection & Advisory Board 
(CSAB) has reviewed your application and approved it 
for coverage. 

For your information, the reviewer comments are 
copied below: 

+ The journal consistently includes articles that
are academically sound and relevant to an
international academic or professional audience
in the field.
+ The journal has clear aims and
scope/journal policies that are consistent with
the journal’s content.

CNR-CME dorește să vă informeze faptul 
ca publicația EMERG - Energie. Mediu.
Eficiență. Resurse. Globalizare (ISSN: 
2457-5011, 2668-7003), a primit 
răspuns pozitiv la cererea noastră de 
evaluare și indexare în baza de date 
SCOPUS Elsevier.

SCOPUS este baza de date Elsevier de rezumate și 
indexare neutră din punct de vedere al sursei, organizată de experți 
independenți în domeniu. Prin includerea conținutului în Scopus, editorii științifici 
fac ca acesta să poată fi descoperit în peste 7000 de instituții de cercetare de top din lume. 
Conținutul din Scopus este legat prin cartografierea citărilor, astfel încât utilizatorii pot vedea 
cine a citat un anumit conținut sau pot vedea ce a făcut un autor. făcut referire pentru a-și 
susține cercetarea.

Astfel, publicația CNR-CME realizată în colaborare cu Editura AGIR este începând cu luna 
ianuarie 2023, indexată în baza de date SCOPUS Elsevier.

Indexarea în această bază de date, cea de a treia la număr, într-o perioadă de timp restrânsă, 
prima fiind EBSCO, iar cea de-a doua fiind Index Copernicus International, ne oferă o 
confirmare a faptului că publicația EMERG este în continuă creștere din punct de vedere al calității 
conținutului și datorită alinierii cerințelor internaționale în ceea ce privește procesului de editare 
al acesteia, putem continua să evoluăm către noi obiective. 

Vă reamintim faptul că este deschisă perioada de înscriere lucrări, cu data limită de
transmitere a lucrărilor 15 Mai 2023, pentru numărul 2/2023. Găsiți mai multe detalii accesând 
pagina https://emerg.ro/papers/.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat publicației EMERG prin transmiterea constantă de articole 
și vă invităm să faceți parte din grupul de autori EMERG prin realizarea și publicarea de noi lucrări.


