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1. PREAMBUL 

Oameii genera iei noastre au fost educa i în spiritul corect pentru etapa de 
acum jum tate de secol c  energetica trebuie s  se dezvolte i s  evolueze cu un pas 
înaintea celorlalte ramuri industriale. Am îmbr i at cu c ldur  i afirma ia mult 
mai recent  f cut  la una dintre ac iunile din programul de conferin e al CNR-CME 
cum c  strategia i politicile energetice trebuie elaborate de energeticieni (opinie 
exprimat  i de domnul Victor Vaida, fost director general al RENEL). Aceste 
percepte au fost între timp modificate la nivelul rii noastre de realit i bulversante 
pentru autorii acestui material, unele cu efecte nepl cute, altele cu urm ri pozitive.  
Dar, dup  cum merg treburile la noi acum, prioritate au deciziile politice, suprema ia 
apar ine Directivelor U.E., pia a reprezint  forul primordial etc. 

Mai departe, organizarea pe vertical  a RENEL a devenit dep it , (evident c  
nu în întreaga  Uniune European ), statul este cel mai prost gestionar etc. Obedien a 
noastr  a f cut posibil ca activele RENEL, partea semnificativ , s  fie destr mat , 
activele sale s  fie astfel preluate de alte societ i europene de stat, integrate vertical. 

Directivele au fost elaborate mereu f r  contribu ia unor autentici speciali ti din 
România, competen i, cu experien  i cu notorietate a a c  nu au inclus specificitatea 

rii noastre în materie de tehnologie, resurse i for  de munc . 
La rândul s u, pia a de energie i-a dovedit limitele, iar pre ul resurselor complic  

imprevizibil echilibrarea bugetelor rilor, majoritatea dependente de resurse din 
import. 

Cu toate premisele prezentate mai sus, oarece optimism ne-a mai r mas, totu i, 
chiar înainte de a deveni eurosceptici. Pân  ce acest optimism s  fie inundat de 
dezam girile în lan , dezam giri produse de noi i noi informa ii, atât din interior, cât 
i din exterior (de peste hotare) i de realitatea tr it  zi cu zi de românului obi nuit, 

vom re ine c  suntem printre pu inele ri europene care î i asigur  resursele de 
energie pe termen mediu i lung, mai ales în lumina noilor resurse descoperite în 
Marea Neagr  i al rezultatelor spectaculare oferite de produc ia surselor regenerabile. 
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Chiar dac  dezvoltarea acestora s-a petrecut în mod neechilibrat i este urmat  de 
unele dezavantaje pe termen lung, dezavantaje neglijate inten ionat de ecologi ti. 

2. VULNERABILIT I GENERALE 

Înainte de a intra pe fondul celor inten ionate de materialul de fa , ne permitem s  
semnal m câteva vulnerabilit i generale de care nu trebuie i nu este recomandabil 
s  nu inem seama, astfel: 

a) Durata de via  dep it  a principalelor centrale clasice de produc ie. 
Multe din grupurile energetice aflate în func iune, f r  deosebire de tipul de agent 
primar (combustibil) folosit i-au epuizat durata de via  planificat  dar sunt 
men inute în func iune cu eforturi i cu costuri suplimentare, cu randamente slabe i 
cu emisiuni nocive mari.  

Situa ia este accentuat  la grupurile pe huil  i/sau pe lignit la care  capacitatea 
se diminueaz  i pe motiva ii de „Directive”. Acestea sunt în pericol de oprire din 
punct de vedere al emisiilor, iar încerc rile de retehnologizare ar conduce la costuri 
ce dep esc valoarea lor actual  de întrebuin are. Cele mai accentuate sc deri se 
constat  la grupurile pe lignit i gaze naturale. Retehnologiz rile modeste acceptate 
au fost timide i vor fi anulate ca urmare a noilor politici ale Uniunii Europene. 
Aceste m suri vor avea din nou urm ri i efecte sociale b nuite. 

 

b) Incapacitatea real  i prelunga perioad  de aplatizare a curbei de 
sarcin  a SEN. Incapacitatea real  i prelunga perioad  de aplatizare a curbei de 
sarcin  a SEN  are implica ii profunde în coordonarea i dispecerizarea grupurilor 
din sistem. Modul de func ionare al grupurilor eoliene impune imperios necesitatea 
stoc rii produc iei din cauza fluidit ii energiei livrate. Exist  câteva solu ii care s  
corecteze acest neajuns, dar deocamdat  stocarea din eolian este de modest  
capacitate în faza de început i are i unele efecte perverse în privin a emisiei de 
gaze nocive. Func ionarea în regim reversibil a C.H.Lotru, Tarni a sau a 
hidrocentralelor de pe Olt ar fi putut fi o perspectiv  al c rui realism ar trebui 
urm rit i definit prin studii, cercet ri i simul ri în institutele române ti, aflate, din 
p cate ast zi, lipsite de for a de munc  necesar . În ce ne prive te apreciem c  este 
o real  certitudine c  aceast  activitate, de cercetare, trebuie revigorat . 

c) Concentrarea surselor produc toare de energie electric  în zonele de sud 
ale rii. Aceast  dispunere este un fenomen ce s-a accentuat sever în ultima vreme 
prin apari ia i distribu ia teritorial  a surselor eoliene, ceea ce conduce la mari 
dificult i în circula ia fluxurilor de energie i la vehicularea unor puteri cu pierderi 
importante. Acest aspect a fost neglijat de cei ce au avut în vedere doar poten ialul 
eolian al Dobrogei, f r  alte elemente de importan  similar  (ocuparea terenului, 
echilibrarea distribu iei, pierderile în re ea). În acest context, semnal m c  pierderile 
totale de energie în re eaua româneasc  sunt de trei ori mai ridicate decât valoarea 
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medie la nivelul Europei. Chiar dac  este dificil de acceptat, conform unei informa ii 
sosite din surse de la nivelul U.E., pierderile de energie în re ele se ridic  la niveluri de 
ordinul a miliarde de € anual i ele se suport  de utilizatorii de energie prin facturi. 
Aceast  vulnerabilitate putea fi totu i diminuat  printr-o mai judicioas  distribu ie a 
surselor în trecut (fotovoltaic, eolian coordonat) sau în viitor, la apari ia unei noi 
CNE pe Olt, inând seama de timpul extrem de lung al negocierii pentru noile 
grupuri nucleare. Un factor corector al acestui dezavantaj îl constituie marea 
densitate a liniilor de mare capacitate din sudul rii, incomparabil  cu cea din nord, 
dar insuficient  pentru marile puteri vehiculate aici în sud, inclusiv Dobrogea. 

3. STRATEGIA ENERGETIC  NA IONAL  

Vorbim de o concep ie realist, serioas , transelectoral  i transguvernamental , cât 
mai mult apolitic , de lung  durat , cu etape i termene de ordinul decadelor de ani, 
urm rind în special interesul rii, având rigoare i discern mânt, în spiritul 
directivelor U.E. i a orient rilor WEC, f r  îns  a se neglija specificul na ional. Nu 
ne-au lipsit pân  acum diverse variante cum ar fi, de exemplu, cea a Guvernului 
T riceanu (2007-2020), cea european  denumit  20/20/20 .a. Pu ine, îns , din 
propunerile strategice men ionate au fost (sau au putut fi) urm rite cu consecven  
i îndeplinite cu rigoare. În lipsa unei viziuni strategice politicile i m surile tactice 

aplicate au avut mai mult caracter corectiv i nu anticipativ. Ca urmare, i costurile 
acestora au fost mult crescute. În ce ne prive te, nu întrevedem p r sirea, în linii 
generale, a acestor orient ri. Recent s-a elaborat o nou  orientare strategic  mai 
ampl , pentru perioada 2016-2030, cu orient ri pân  în 2050. Realizat  de o 
societate afiliat  Universit ii Tehnice Ateniene, conceput  pe baza unor scenarii 
oficiale (ONU, U.E. .a.), aceasta a costat destul de mult. Analizat  minu ios, îns , 
de un colectiv remarcabili de consilieri CNR-CME, ea a fost p r sit  în cele din 
urm , cerându-se Academiei României o nou /alt  variant . Concret, nu varietatea, 
ci substan a unor propuneri corecte i adaptabile necesit ilor reale este de dorit.  

În ce ne prive te am spus-o i o repet m c  o strategie energetic  doar pentru a 
avea o strategie energetic  este un sofism i o lucrare de „art  pentru art ”. Energia 
nu este un scop în sine, ci este mai de grab  un instrument care trebuie dimensionat 
în func ie de scopul pentru care este utilizat. Atâta timp cât, la nivel de ar , nu se 
cunoa te scopul i nici o int  de viitor, nu se are în vedere o construc ie economic , 
este superfluu în a face o strategie energetic . Pentru c  o anumit  cantitate de 
energie ar fii necesar  dac  România î i propune s  fie doar o pia  de desfacere i un 
furnizor de servicii, o alta dac  România vrea o dezvoltare numai pentru agricultur  i 
silvicultur  i o cu totul altul ar fii necesarul dac  România î i propune s  redevin  
o ar  agrar-general industrializat . 

În acest sens amintim o variant  remarcabil  strategic  propus  de domnul 
Victor Vaida, fundamentat  pe experien a i varietatea func iilor ocupate de domnia 
sa în cadrul Sistemului Energetic Românesc. 
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Recent, Guvernul PSD a propus ini ierea unei alte strategii proprii (orizont 2040) 
despre a c rei evolu ii nu sunt înc  furnizate detalii. Oricum, ea ar trebui s  fie, cum 
spuneam, realist , legat  de specificitatea rii noastre i urmat  cu consecven . 

4. POLITICI INCOERENTE I NEMOTIVATE TEHNIC. 

Dac  ini ial, conform sugestiei Bossard, RENEL, a fost o companie viabil  i 
bine structurat , integrat  vertical i prosper  (dup  datele oficiale), între timp ea s-
a transformat în una de tip „unbunding” i apoi vândut  pe buc i, începând cu 
sectoarele cele mai profitabile (re elele). Lovitura principala i-a fost dat  de defalcarea 
pe tehnologii de producere (centrale hidro, , foarte profitabile, cu cheltuieli curente 
reduse, majoritatea noi, i centrale termo, «învechitele CTE-uri», gâfâind din greu, 
cu costuri mari pe kW i cu degaj ri masive de noxe). Numeroasele încerc ri 
ulterioare de corectare a acestei grave erori au r mas infructuoase. În schimb, s-au 
îmbog it „b ie ii de tep i” care cump rau energie ieftin  i o vindeau la pre urile 
reglementate. Au fost împinse spre faliment centralele termo, tot mai neperformante, la 
capacit i i indicatori tot mai mode ti, iremediabil falimentare i ca urmare a unor noi 
restric ii privind emisiile. Acest destin nu a fost determinat numai de  recomand rile ori 
de strategiile europene, ci, mai degrab , doar de interese obscure ale unor adev ra i 
profitori, neatin i de legisla ia parc  special f cut  foarte permisiv . 

Dac  noi, oamenii obi nui i, nu mai putem ac iona (neavând nicio pârghie de 
control i/sau ac iune), revine, pe cale de consecin , Ministerului Energiei i 
Guvernului misiunea de a lua m surile necesare i constructive în privin a favoriz rii 
de noi investi ii în modernizarea i promovarea performan elor CTE, inclusiv a 
celor pe c rbune. Poate p rea desuet dar nu vedem posibil i nici realist s  
renun m, în momentul de fa , în România, la c rbune (pân  cel pu in la un orizont 
de timp de pân  în 2023)! Ce vom face cu criza social  ce va cuprinde nu doar 
Valea Jiului, ci i o bun  parte a Olteniei dup  modelul petrecut în Banat (Re i a, 
zona minier  .a.). A existat o propunere remarcabil  – un proiect de talie 
european  – privind stocarea CO2, finan at din fonduri U.E. Proiectul permitea 
prelungirea folosirii lignitului, având m suri bine articulate i motivante. Numai c  
Guvernul nu a subscris, din lipsa unei viziuni strategice. 

5. RISCURI ÎN DOMENIUL RE ELELOR DE TRANSPORT  
I DE DISTRIBU IE 

Ne propunem s  ne oprim, în cele ce urmeaz , asupra câtorva riscuri în 
domeniul re elelor de transport i de distribu ie. A adar, 

a) Conexiunile transfrontiere. Privind spectaculara schem  a re elei na ionale 
de transport elaborat  de Transelectrica în 2016, facem men iunea c  nici azi, dup  
accesul în U.E. i integrarea în ENTSO-E, inelul de 400kV din nordul rii (Suceava-
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Gadalin sau Baia Mare) nu a fost închis. Nu obiect m doar pentru a realiza sau 
specula spectaculosul i mult doritul RING, ci pentru siguran a oferit  în privin a 
continuit ii în alimentare a nordului rii, pentru suple ea schemelor i, mai ales, 
pentru diversificarea solu iilor de reducere a pierderilor din re ele în zon . 

De asemenea, mult sperata leg tur  în 400kV  PdF – Re i a nu este finalizat , 
iar mica por iune de 220kV Re i a – Pancevo, cerut  de Serbia, a fost abia de 
curând realizat . Mai mult, conexiunii realizate cu aproape zece ani în urm  (pe 
400kV) între Oradea i Bekescsaba (Ungaria) i-a lipsit o por iune de câ iva metri 
din cauza refuzului unui proprietar de teren!!! Se ridic  aici problema de autoritate 
a statului român.  

De când se discut , f r  frân , despre conexiunile cu Republica Moldova? 
(asincron, sincron,  doar actualeleleg turi în insule .a.) Evident, nu putem neglija 
complica iile legate de solu ionarea acestei delicate problematici! Dar toate aceste 
probleme revelate aici, indic  faptul c  nu respect m recomand rile, favorabile 
tuturor, ale U.E. cu privire la amplificarea leg turilor cu vecinii pentru ajutor i 
realizarea pie ei unice comune. Doar cu Bulgaria ( i poate cu Serbia) suntem mai 
strâns conecta i. 

Despre realizarea cablului submarin cu Turcia s-a discutat pân  când solu ia 
tergiversat  s-a anulat.  i ce avantaje tehnologice creeaz  aceste leg turi la 
limitarea circula iei de putere eolian  din Dobrogea înspre restul rii?! Evident, 
configura ia distribu iei centralelor i mai ales a re elei de interconectare a acestora 
nu a fost aleas  pe criterii de optimizare a pierderilor i nici pentru asigurarea unei 
dispeceriz ri optimale a func ion rii acestora.  

Privind cu rezerv  i cu oarece deta are re eaua electric  de ÎT din ara noastr  
i cea din vestul Europei constat m o discrepan  între densit ile pe suprafa  ale 

celor din vest, fa  de cele din zona noastr . 

b) Leg turi interne în distribu ie. Densitatea pe suprafa  a re elelor de 
distribu ie mai mic  decât în rile din restul Europei nu reprezint  un dezavantaj 
ecologic, dar a condus la un procent mai mare de localit i înc  neelectrificate de la 
noi din ar , la pierderi mai importante de energie în distribu ie i, ce-i mai grav, la 
un procent mediu al întreruperilor de curent în zonele rurale de câteva (7 ori) mai 
mare decât media european . Suntem în urm  i în privin a respect rii prevederilor 
Mileniului Dezvolt rii Globale promovate de ONU în anul 2000 ce propunea 
electrificarea general . Aici exprim m un punct de vedere  personal, sugerând c  la 
noi în ar  re elele de 110kV, incluse pe nedrept în categoria de „distribuitor” ar fi 
trebuit s  fie p strate în gestiunea Transelectrica. Asta, deoarece tehnologia de 
exploatare i conducere prin dispecer sunt identice în cazul amândurora, concep iile 
de dezvoltare a „gener rii distribuite” ar fi fost mai atent optimizate, iar îns i 
tehnologiile de mentenan  i exploatare sunt similare în ambele. S-ar fi împiedicat 
în acest fel i reducerea sistematic  a patrimoniului Transelectrica prin trecerea 
distribu iei la al i proprietari, chiar în gestiunea altor state (de i acestea sunt de 
ordin strategic i asupra oric rui bun strategic statul nu trebuie s  cedea autoritatea). 
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Cu toate angajamentele declarative ale noilor proprietari, num rul incidentelor i a 
întreruperilor constatat  în re elele de la noi nu s-au redus, din p cate. Mai trist este 
c  o parte din noii gestionari/proprietari dup  realizarea profitului scontat vor s  se 
retrag , f r  îns  de a da seama asupra planului i promisiunilor de investi ii?! 

c) Situa ia sta iilor de transformare. Cea mai mare parte a sta iilor de trans-
formare de înalt  tensiune din dotarea Transelectrica prezint  acelea i probleme ca 
i grupurile generatoare despre care s-a pomenit mai sus. Pu ine dintre ele au fost 

modernizate, dar i mai pu ine retehnologizate i sunt men inute în func iune cu 
costuri importante de între inere i exploatare. Singurele elemente ce mai 
favorizeaz  înc  func ionarea în relativ  siguran  a sistemului este reducerea 
puterilor vehiculate în re ea i sta ii datorat  reducerii consumului. Situa ia este mai 
favorabil , în ce prive te sta iile, fa  de intemperiile meteorologice; în compara ie, 
liniile sunt mult mai expuse în acest sens precum i echipamentele mai mult statice 
decât cele ale centralelor. Ceea ce se impune în momentul de fa  este accentuarea 
preocup rilor pentru miniaturizare, preg tirea introducerii supravegherii i conducerii 
de la distan , a digitaliz rii i a compactiz rii, a sistematiz rii severe a schemelor 
i a extinderii sistemelor de smart-grid, ini iate deja în re ele.  Un fapt îmbucur tor, 

mai recent, este legat de telemeteringul aplicat la Transelectrica între operatorii de 
transport i cei de distribu ie (Electrica, E.ON, CEZ...) care va avea efecte 
pertinente în determinarea real  i diminuarea pierderilor în re ea... 

Un domeniu de mare actualitate devine i cel al securit ii cibernetice i de 
reducere a vulnerabilit ilor în sectoare de infrastructur  critic  a re elei (tele-
comunica ii, tehnologia IT&C, SCADA). Lipsa noastr  de experien  i de 
expertiz  în acest domeniu poate fi suplinit  prin organisme str ine specializate 
(CERT, ENISA) realizând o tehnologie proprie prin colaborare institu ionalizat . 

6. PROBLEMATICA MEDIULUI 

Problemele de mediu, înc  nerezolvate,  sunt un capitol vast care ne plaseaz  
mult în urma rilor europene i nu numai acestora.  Între aceste probleme, poate 
cel mai dureroas  este cea care prive te s lbateca desp durire care a început i 
d inuie de mai bine de un sfert de veac. Aceasta este una din cauzele cre terii 
alarmante a GES (gazele cu efect de ser ) pentru care suntem, iat ,  în pericol s  
primim sanc iuni din partea Uniunii Europene. (Cât  ipocrizie!, dac  ne gândim c  
în fruntea defri torilor i prelucr torilor de lemn t iat ilegal din p durile rii sunt 
chiar reprezentan i ai acestor ri, c rora li s-a interzis s  fac  acest sacrilegiu la ei 
acas ...) 

Dac  în privin a acestui fenomen, cu influen e majore i în diminuarea polu rii 
produse de mijloacele de transport i de produc ia industrial  (tot mai firav  în 
ultimul timp), ca de altfel i de cea de producere a energiei electrice exist  palide 
încerc ri ale organelor statului, f r  rezultate la vedere îns , este de neacceptat ca 
Ministerul Mediului s  stea i azi cu mâinile încruci ate i s  priveasc  pasiv, în 
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ara atâtor vehicule pe care vestul european nu le mai accept  pe teritoriul s u, s  
fie cu non alan  înregistrate în circula ie în România, de i se cunoa te gradul lor 
sporit de viciere a mediului. Nu putem elimina impresia (ce se transform  cu 
fiecare zi ce trece în certitudine) c  exist  deja o Mafie bine înfipt  la nivel 
transeuropean împotriva c reia, se pare, nu se poate ac iona, nu se poate lupta. 

Indisciplina cet eneasc  i deplina dezorganizare la nivelul organelor de 
mediu privind colectarea, reciclarea i depozitarea de eurilor sunt favorizate de  
lipsa de educa ie i de laxitatea/îng duin a organelor de control de mediu. (Locurile 
de agrement, mijloacele de transport în comun, malurile cursurilor de ap  i chiar 
albiile acestora, vecin tatea locrilor de parcare de pe oselele ori drumurile 
na ionale sunt dezolante. Singura modalitate de stopare a  acestei triste evolu ii este 
emiterea unei legisla ii severe, cu amenzi mari i cu urm rirea strict  a punerii ei în 
aplicare). Concomitent trebuie ac ionat asupra educa iei civice, înc  din formele 
inferioare de înv mânt i pe toate c ile educa ionale (mass-media, spectacole, 
panotaj etc.). Inconsecven a acestor mijloace i tergiversarea de peste dou  decenii 
în rezolvarea problemei pungilor din plastic (dar i a peturilor), depozitarea 
gunoaielor, regularizarea cursurilor de ap  au i pot avea perspective de ameliorare 
i de rezolvare prin metode simple i pu in costisitoare prin incinerare ecologic , cu 

producere consecutiv  de energie, dup  exemplul Olandei. Pentru aceasta, îns , este 
nevoie de o mic  infuzie de capital, cel pu in în faza de început. 

Colectarea selectiv  a gunoaielor se practic , deja, în ri vecine sau/ i 
apropiate de noi, ac iune ce a permis transformarea spectaculoas  a unor de euri 
din materiale plastice în materiale deosebit de utile industrial. 

La nivelul Comitetului Na ional Român al Consiliului Mondial al Energiei 
d inuie convingerea c  o leg tur  mai strâns  i mai coerent  cu organele centrale 
de mediu ar putea fi benefic . La noi nu sunt îndeajuns de cunoscute i de 
popularizate noile sisteme modernizate de sortare, colectare, selectare pe categorii 
ale diverselor de euri. Apreciem c  problemele negative provin, a a cum am mai 
spus-o, din slaba educare a popula iei în domeniul ecologic, fapt corigibil prin educa ie 
primar . Voluntariatul, ac iunile sporadice, blânde ea amenzilor nu au avut, pân  
acum, efecte corective, l sându-ne la discre ia ... „infrigementului” european, chiar 
a a, cum spuneam, cu nuan ele lui de ipocrizie... 

7. VULNERABILITATEA FOR EI DE MUNC  

Trecerea de la economia centralizat  la cea de pia  liber  a început s - i arate, 
mai recent, i unele neajunsuri de care societatea româneasc  (care a devenit, poate, 
prea liberal ) ar tebui s  in  seama. Evolu iile privind rela iile i regulile de munc  
ar trebui s  fie mai atent precizate. Unul din principiile de baz  ce consider m c  ar 
trebui s  stea în alc tuirea oric rui contract social ce stabile te obliga ii reciproce i 
deci vulnerabilit i trebuie s  se bazeze pe ideea c  invulnerabilitatea unora nu 
trebuie s  se sprijine vulnerabilitatea celorlal i. Trecerea de la un anume gen de 
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societate la altul, cum este i cazul României, implic  responsabilit i noi, multiple 
informa ii i comunic ri necunoscute dar, mai ales, o sporit  responsabilitate 
social , etic  i profesional  din partea puterii executive. Unele dintre situa iile la 
care s-a ajuns recent nu au fost anticipate la timp i în multe privin e ne-au prins i 
ne-au l sat descoperi i! 

Principala problematic  pe care o subliniem, tocmai datorit  rapidei ei 
evolu ie, este masiva migra iune a for ei de munc  calificat  (dar i necalificat ) 
autohton , cauzat , în principal, de mirajul unui câ tig mult superior. (Aceast  
superioritate este, în fapt, rezultatul ratei de schimb i nu neap rat al echit ii 
raportului munc /capital dar, pentru societatea româneasc , ea s-a reliefat pregnant 
în primii ani de dup  schimbarea de regim i a r mas i azi, când înc  exist  un 
raport pe care, în ce ne prive te, îl apreciem  ca fiind, înc , inechitabil. Un exemplu 
poate s  ne fac  mai în ele i, astfel: pe o pereche de pantofi de sport cump ra i, s  
zicem, în Germania pl te ti 50€. Pe o aceea i pereche de pantofi, cump ra i în 
România, pl te ti 50Lei. Prin raportul de schimb valutar, în mod artificial, cu cât 
pl te ti perechea de pantofi de sport în Germania, dac  ai avea euro, ai lua cel pu in 
patru perechi de pantofi similari în România). 

Când ne referim de migra ia for ei de munc , vorbim i de speciali ti în 
medicin , în energie, dar i în construc ii, în agricultur  .a.m.d. S-ar putea ca aici 
s  fie vorba i de o lacun  legislativ , insuficient aprofundat  i greu (dar poate nu 
imposibil) de corectat. Calificarea ob inut  a acestor speciali ti s-a bazat, la noi, pe 
efortul comun i conjugat al întregii societ i care nu poate fii ocultat. R mâne o 
obliga ie, oricum, (fie ea i numai moral ) compensarea dinspre individ spre 
colectiv. O metod  ar fii obligativitatea unui stagiu post-absolvire într-o societate 
româneasc  sau din România. A a s-ar putea asigura, spre exemplu, func io-
nalitatea sistemului medical, a sistemului energetic .a., pentru ca, în final, s  
asigur m inclusiv fondul de pensii. Din perspectiva profesional  i de apartanen  
la CNR-CME remarc m dispari ia multor speciali ti din sistemul nuclear, din re ele 
i din sta iile de transformare, dar i migra ia, mult mai grav , din activitatea de 

cercetare din cauza remunera iilr sc zute dar i a lipsei fondurilor care s  permit  
derularea unor programe de cercetare consistente. 

O problem  cu gravitate similar  este cea privind cre terea duratei medii a 
vie ii care pune un mare dezechilibru între persoanele active i cei afla i în pensie. 
Aceast  situa ie, asociat  cu drastica diminuare a natalit ii arat  o perspectiv  
sumbr  în viitorul nu foarte îndep rtat pentru cei în prag de pensionare. Ca solu ie, 
se impune încurajarea, prin toate c ile i mijloacele, a natalit ii i sprijinul acordat 
tinerelor mame. 

Cu efecte imediate asupra func ion rii economiei na ionale se remarc  lipsa 
for ei de munc  în mai toate domeniile. Am avut nepl cuta surpriz  în cadrul 
manifest rilor din programul Comitetului Na ional Român al WEC s  constat m 
c , atât în domeniul nuclear, cât i în re ele exist  o accentuat  penurie de cadre de 
specialitate, calificate. Solu ii de genul improviza iilor în perspectiva c  pentru 
dezvoltarea noilor grupuri nucleare sau optimizarea i digitizarea SEN s  începem 
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noi colariz ri serioase, de lung  durat  nu pot fii luate în considerare cu 
seriozitate. Fie i din faptul c  asemenea ac iuni ar fi trebuit deja s  înceap  i s  
func ioneze i ele n-au început.  

8. FOLOSIREA EFECTULUI TERMOFOTOVOLTAIC 

Experien e personale  ne îndrept esc s  recomand m folosirea pe scar  larg  a 
tuburilor termo-foto-voltaice pentru prepararea apei calde menajere, în general, i 
chiar pentru înc lzire în anumite situa ii. Utilizând acest sistem, pe timpul verii 
facturile sunt cu valoare zero sau foarte mic, nemaiutilizându-se boilerul electric 
pentru producerea apei calde. 

La nivelul litoralului i al numeroaselor ora e dezvoltate din sudul rii, 
economiile astfel ob inute pot amortiza rapid investi iile în acest scop. Dar marele 
avantaj al solu iei este c  nu ocup  terenuri destinate agriculturii, fiind amplasate pe 
acoperi uri, pe terase i alte suprafe e din arhitectura construc iei. 

Se pare c  a fost adoptat , deja,  o ini iativ  parlamentar  în acest sens. 
 

9. FOLOSIREA PROGNOZELOR ÎN SENS POZITIV 

Evolu iile spectaculoase produse prin perfec ionarea prognozelor meteorologice 
pot fii folosite cu succes în planific rile din cadrul pie ei de energie, în general, i 
pentru cele ale zilei urm toare. România nu a ajuns înc  în aceast  faz  dar putem 
spera c  viitorul va permite acest pas. 

Nu putem, desigur, utiliza plenar prognozele pentru cre terea rezilien ei 
construc iilor energetice deoarece acestea au la baz  norme elaborate pe observa ii 
de lung  durat . Dar apare evident c  unele repet ri frecvente ale cotelor de 
inunda ii i numeroasele dep iri ale digurilor de protec ie în acest scop motiveaz  
cu prisosin  adoptarea în l rii acestora i nu repetarea frecvent  a aducerii de saci 
de nisip, ori transportarea a numeroase mijloace de evacuare a apei. 

10. OPINIE NECENZURAT  

Dup  baleierea riscurilor men ionate în cuprinsul prezentului material se poate 
face men iunea, neautorizat , desigur,  dar realist , cu siguran , c  pân  la urm , 
dup  p rerea noastr  de nespeciali ti în domeniul bancar, principalele probleme cu 
care se confrunt  România, azi, sunt toate legate de lipsa capitalului autohton, 
provocat  de multiplele malversa iuni comise de numeroasele hiene/cadre/oficiali 
pe mâna c rora a înc put ara noastr  dup  evenimentele (acum, ca i atunci, 
neclare) din decembrie 1989. 


