
 

DESPRE „TOTUL ELECTRIC ?” ȘI NU NUMAI 
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PREAMBUL 

Articolul de față abordează câteva puncte de vedere proprii asupra unor idei și 
dezbateri rezultate din manifestările tehnico-științifice organizate de CNR-CME în 
perioada dintre anii 2006–2014. În această perioadă m-am alăturat Asociației, al 
cărei Președinte devenise Iulian Iancu, secretar de stat în Ministerul Economiei și 
Comerțului. Chiar dacă nu am avut deplină continuitate, din motive ce nu au depins 
de voința mea, activitatea ce am depus-o încă din anul 2000, s-a încadrat în 
eforturile Colectivului de consilieri ai CNR-CME, coordonat cu competență, 
pasiune și lăudabil spirit organizatoric de Directorul General Executiv Gheorghe 
Bălan și a Secretariatului Executiv al Asociației. 

Într-un colectiv în care rol deosebit aveau Elena Niță și colegele ei din 
secretariatul executiv, autorul a fost „amăgit” să devină activ în Asociație. 
Instigator în acest demers a fost Victor Vernescu, remarcabil pion al activității 
secretariatului, încă din perioada când CNR-CME își desfășura activitatea în 
ICEMENERG.  

La început cu un colectiv destul de restrâns în care locuri remarcabile aveau 
Victor Vernescu si mai apoi Silvia Prundianu, anterior foști icemenergiști, 
Comitetul Național Român al CME, s-a completat și conturat ca o veritabilă echipă 
profesionistă cu numeroase competențe, idei și lăudabile inițiative diversificate, 
Astfel, a devenit cunoscut la nivelul întregii comunități energetice din țară și, după 
justificate aprecieri, o Asociație (ONG) distinctă, cu prestigiu și autoritate 
recunoscute în România.  

Totodată, prin eforturi și dăruire, CNR a reușit să amplifice conexiunile cu 
Comitetele Naționale vecine din Bulgaria, Serbia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Estonia 
Letonia, Lituania și chiar Turcia și Grecia. O legătură viguroasă s-a înfiripat cu 
energeticienii din Republica Moldova care, în acest fel, au reușit să cunoască mai 
bine activitățile specifice ale WEC. Prin aceste acțiuni și prin buna și continua 
vizibilitate la nivelul central al CME, CNR și-a creeat un statut special, astfel că 
remarcabilul nostru forum bienal – FOREN, a devenit „WEC Central & Eastern 
Europe Forum”, la lucrarile lui participând chiar Secretarul General Christoph Frey 
în 2012 la Neptun și în 2014 la București.  

                                                      
1 Consilier CNR-CME. 
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Pasiunea, atașamentul dezinteresat și spiritul de echipă au stat mereu la baza 
muncii în anii în care autorul s-a alăturat activității în CNR. Specialiști din exploatare 
și cercetători recunoscuți și de mare autoritate și competență printre energeticienii 
români, au completat nucleul de bază al Colectivului. Multe personalități cu 
notorietate și prestigiu științific din universități și instituții private ori guvernamentale 
și-au adus contribuții la acțiunile desfășurate de Asociație și la sporirea prestigiului 
CNR. Consecvența și continuitatea Manifestărilor organizate cu multă rigoare 
aproape lunar de Secretariatul CNR, tipărirea la timp a publicației lunare Mesagerul 
Energetic în condiții grafice mereu superioare care a contribuit la diseminarea 
inițiativelor, ideilor și directivelor UE și ale CME în materie de energie și mediu 
sunt alte atuu-uri care justifică interesul energeticienilor pentru activitatea CNR și 
pentru echipa condusă de directorul executiv Gh. Bălan, spiritul și artizanul 
incontestabil al întregii activități. 

Cu contribuții sporadice, în afara prim-planului pozelor de grup, niciodată în 
prezidiile Meselor Rotunde sau ale Secțiunilor importante și cu neprefăcută 
modestie, autorul se consideră îndreptățit să exprime mulțumiri și condescendență 
față de cei cu care a muncit cot la cot timp de 8 ani în cadrul CNR. Aceștia au avut 
opinii și intervenții de substanță și justă ținută profesională la diferitele manifestări 
din țară. De asemenea, au elaborat numeroase articole și comunicări la Conferințele 
organizate de CNR și relatări în Mesagerul Energetic. Câteva dintre ideile acestea 
vor fi puse in lumină și de articolul prezentat în cele ce urmează.   

Respectul autorului este bazat mai ales pe relațiile speciale de amiciție, 
dăruire și aport profesional și amintește aici, în afară de cei deja pomeniți, pe 
Nicolae Golovanov, Ella Ratcu, Magda Cuciureanu, Anton Vlădescu, Virgil 
Mușatescu, Călin Vilt, Silvia Prundianu. Toți aceștia au fost și sper să rămână 
spiritul și inima acestui ONG. Aceștia, ca de altfel și numeroșii colaboratori ai CNR 
participanți la reuniuni și cititori ai Mesagerului Energetic, chiar în noua sa formă 
virtuală.  

 

       
 

  Gheorghe Bălan  Victor Vernescu Silvia Prundianu  
  Spiritul și artizanul CNR Știe tot, face totul Secretar executiv 
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 Rigoare, Competență,  Strategie, Competență  Editoarea Mesagerului 
 Dăruire  Energetic 
 

      
 

 Ella Ratcu Călin Vilt  Virgil Muşatescu 
  Tinerețe, Inițiativă  Pasiune, Smart Europenism, Docență 

  
 Și, pentru că după cum este firesc, orice activitate umană este perfectibilă, mi-ar 

plăcea să cred că activitatea Asociației va fi preocupată mai mult de privirea spre 
viitor și de continuitatea Asociației, de coagularea mai concretă prin Platforma de 
colaborare în jurul interesului strategic național a ONG-urilor similare, de 
democratizare și de întinerirea colectivului.  

Dorința mea fierbinte este ca decidenții de azi din structurile executive ale țării să 
se aplece mai mult spre activitatea și acțiunile Asociației CNR-CME. Parafrazând un 
proverb ce nu-i numai românesc: „Cine n-are bătrâni să și-i cumpere“ pot spune că 
seniorii (nu doar ei) care activează în asociația noastră sunt un izvor de soluții și 
idei care pot contura strategii și politici de dezvoltare optimală a energeticii 
românești. În felul acesta activitatea CNR-CME ar deveni mult mai concretă și 
eficientă pentru întreaga societate.   

1. INTRODUCERE 

Energia este o necesite fundamentală a ființei umane în general și, fără discuție, 
o principală  preocupare a societății moderne în secolul al XXI-lea. Mai mult, după 
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opinia numeroșilor economiști și sociologi, consumul de energie este un indicator 
sintetic esențial  al nivelului de evoluție și al standardului de viață în țările lumii. 
Așa că vechiul dicton al Evului Mediu, aplicat celor ahtiați de averi, „auri sacra 
fames“ poate fi, cu puțină îngăduință, aplicat secolului trecut, transformat în 
„nepotolita foame de energie”. Prin efectul multor acțiuni remarcabile inițiate, încă 
dela mijlocul anilor '50, de personalități științifice de prim rang  și de unele 
organizații cu mare autoritate, prestanță  și responsabilitate la nivel mondial (ONU, 
CME, FAO, OMC) ori european (UE), această tendință s-a mai temperat. Deoarece 
statele – în marea lor majoritate, cu excepțiile notabile cunoscute, conștiente de 
efectele ireversibile și dezastruoase asupra sănătății planetei provocate de  consumul 
irațional de resurse (inclusiv energetice) și, mai ales, de efectele unor tehnologii 
desuete, precare, dușmănoase mediului, au devenit mai militante. Incurajate de 
scenariile sumbre promovate de mass-media și de politicieni notorii, vizibili  și 
determinați,  responsabili față de de viitorul Terrei, au redefinit unele scenarii de 
evoluție a politicilor energetice ale numeroaselor țări [1]. Din păcate, după opinia 
autorului, aceste încercări nu au avut consecvență și susținere reală în toate țările, 
ducând la o favorizare nejustificată  a  ritmului de dezvoltare a unor țări cu politici 
neprietenoase cu mediul. Este vorba de crase nealinieri la rezoluții luate la 
Conferințele mondiale privind politica de protecție a mediului (Kyoto, Copenhaga) 
neadoptate/respinse de China,  SUA ori Brazilia ș.a. 

Schimbări interesante în evoluția scenariilor și principiile competitivității în 
politicile energetice s-au remarcat, evident, după prima decadă a secolului XXI. 
Una dintre acestea este preferința spre gazul natural, în detrimentul petrolului sau al 
cărbunelui. Această tendință favorizează Rusia, cu politica sa extrem de agresivă în 
relația cu Uniunea Europeană, dar și cu vecinii geografici [2].  

Dar, în compensație, prioritizează SUA ale cărei resurse exploatabile de gaz de 
sist, „shale-gas”, au devenit remarcabile și îi vor permite să-și asigure, în scurt timp, 
independența energetică. Aceste tendințe, combinate cu unele interese geopolitice, au 
condus la o reducere consistentă a prețului țițeiului, susținută și de supoziția că 
scenariile sumbre privind epuizarea rapidă a resurselor acestui vector energetic, 
apărută în secolul trecut, nu se confirmă, ... dimpotrivă [3]. 

Mai mult, numeroși specialiști – considerați încă temerari– susțin că subteranele 
Terrei generează încă acest fluid miraculos în volume notabile, contrar părerilor 
care includeau doar lungi ere geologice în procesele lui de generare/producere.  

2. DE CE ENERGIE ELECTRICĂ? 

Este bine cunoscut faptul că cea mai mare parte a energiei disponibile pe Terra 
provine dela soare. In mod obișnuit, aceasta, împreună cu cea conținută în nucleul 
atomic, până la urmă de aceeași proveniență, se denumesc generic energie primară. 
Omenirea folosește energia sub forma sa primară dar mai ales sub forma unor 
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diferite transformări/conversii ca de exemplu lucru mecanic, hrană, căldură, lumină, 
radiații, ori, în urma altor numeroase transformări, servind scopurilor umane.  

Folosirea energiei a devenit o condiție „sine qua non“ a vieții moderne, aceasta 
fiind utilizată recent sub forme mult diversificate cum ar fi sunetele, lumina 
artificială, radiațiile ori ca stocare și redare a informațiilor. Ba chiar sub forme mai 
sofisticate, subtile, insidioase, aparent fără legătură ori conexiune cu definiția sa 
clasică, în accepțiunea comună folosită de marele public. 

Dacă orientările spre tehnologii și soluții de extracție sau adaptare de resurse 
pentru utilizare practică sunt în continuă evoluție, mutație și/sau transformare, un 
factor comun, constant și remarcabil pentru oricine, începând din a doua jumătate a 
secolului trecut este preferința pentru folosirea energiei electrice, mai ales în 
domeniile menționate în fraza anterioară. 

 Folosit în mod frecvent, termenul „ENERGIE”, definită ca lucru mecanic, și 
măsurată în Joule (J) sau calorii (watt·s – w.s.) servește omului doar după transformarea 
sa (și nu a consumării, cum greșit s-a împământenit în vorbirea curentă) pentru 
ușurarea și ameliorarea calității vieții. Modificările sale se reflectă în numeroase 
folosințe, ca de exemplu în prelungirea luminii diurne în loc de lumină artificială, 
din ce în ce mai apropiată de cea naturală, în mecanizări ale unor acțiuni implicând 
eforturi grele, în acționări și automatizări ale unor procese industriale de tehnologie 
diversă și precizie farmaceutică. Energia, cu prioritate cea electrică, are aplicații și 
în chimie sau extracție, dar mai ales în tehnici de vârf, de generație recentă, privind 
electronica, radioteleviziunea, tehnica sunetului, radarul, cibernetica, telefonia 
inteligentă, ori recentele tablete și în numeroase alte domenii [1]. 

Multe din formele de energie primară, utilizabilă la scară umană, au ca factor 
comun transformarea în energie electrică. Prin ea se asigură raționalizarea muncii și 
a eforturilor fizice greoaie, se reușește gestionarea și stocarea de informații și chiar 
de energie ca atare, sub diverse forme, creșterea productivității muncii omului prin 
mecanizări și electrificări de procese industriale, se pot asigura transporturi rapide, 
economice și eficiente și, desigur, și numeroase alte aplicații pentru divertisment și 
servicii speciale în mass-media. 

Marile avantaje oferite de energia electrică din punctul de vedere al utilizărilor 
ei practice, benefice societății umane, sunt confirmate de numeroase statistici ale 
organismelor internaționale acreditate (CME, AIEA, CIGRE, CIRED etc.). Mai 
mult, după cum s-a menționat la început, există corelații indubitabile între nivelul 
energiei utilizate per capita într-o societate și nivelul de trai al acesteia [4]. Cu atât 
mai elocvent, faptul acesta este valabil pentru utilizarea de energie electrică, despre 
care se poate afirma, fără teama de a greși, că ar fi o formă evoluată de energie. 
Chiar dacă energia electrică este doar un derivat și ponderea sa în mixul energetic 
utilizat la nivel mondial este încă modestă, importanța ei s-a amplificat sensibil în 
ultima vreme, ținând seama de relativ recenta sa apariție practică (1800, prima pilă 
electrică – Volta; 1831, inducția magnetică – Faraday; 1866, dinamul – Siemens; 
1882, becul electric – lampa cu incandescență – Edison) [5].  
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 De unde preferința pentru utilizarea energiei sub formă de „electricitate”? Fără 
a insista în stil „pro-domo”, chiar dacă pregătirea de electo-energetician a autorului 
ar motiva acest fapt, subliniez că energia electrică, numită impropriu, dar popular, 
„electricitate” este un produs subsidiar. Condiționat de apariția din energie 
primară, fie ea solară, hidro, eoliană, chimică, combustibibil solid/fluid, biomasă ori 
nuclear. Conditția sa de existență este apariția unui ciclu de transformare, chiar 
dacă în acest proces se produce o diminuare a energiei preluate din sursa inițială, 
provocată de randamentul conversiei. 

Cu cât mai multe cicluri de transformare vor fi incluse în această operație, cu 
atât efectul va fi micșorarea randamentului total. Din acest motiv este de preferat ca 
energia utilă/folositoare efectiv să se obțină prin cicluri unice sau cât mai simple. 
De aceea, la începuturile proceselor de industrializare, ușurarea eforturilor umane și 
mărirea productivității muncii s-au obținut prin simple mecanizări, acționări și 
transformarea energiei primare în acționări mecanice; astăzi se constată o preferință 
pentru includerea energiei electrice ca vectorul intermediar cel mai indicat pentru 
numeroase utilizări finale. Aceste caracteristici justifică folosirea energiei electrice, 
asigurând principalele proprietăți clamate pentru energie în general de către 
programele promovate de Consiliul Mondial al Energiei în ultimele sale Congrese 
mondiale [1]. 

Calitățile necesare astăzi energiei au fost mult popularizate de CME (WEC) și 
sunt în ordinea următoare: Accesibilitatea fără discriminări la sursele de energie; 
Disponibilitatea la toate nivelurile de utilizare; Acceptabilitatea folosirii în privința 
efectelor asupra mediului; Responsabilitatea privind utilizarea rațională și eficientă 
a resurselor energetice. 

Pentru a justifica aceste caracteristici și preferința pentru această formă de 
vector energetic, vom sublinia câteva dintre calitățile/avantajele principale ale 
energiei electrice: 

a. Clasicizarea procedeelor de obținere a energiei electrice (E.E) din energie 
primară. Transformarea energiei primare prin diferite proceduri în E.E. (cicluri 
Carnot sau Rankine, lucru mecanic în turbine hidro și eoliene, celule solare, celule 
de combustie ș.a.m.d.) are o istorie bogată; perfecționările obținute au permis 
dobândirea unor randamente remarcabile, aproape spectaculoase în raport cu 
realizările inițiale caracteristice începuturilor proceselor energetice industriale.  

b. Diversificarea resurselor primare care se pot folosi în scopul transformării în 
E.E. Printre resursele implicate în aceste transformări, în ultimul secol, trebuie 
pomenite energia nucleară, biomasa și toate categoriile de energii regenerabile, 
acestea din urmă preferabil de convertit în E.E. 

c. Versatilitatea în transformarea sa în diferetele scopuri utile, dintre cele 
enumerate. Numeroase exemple pot fi invocate în acest sens, cu mențiunea că 
stocarea ori transformările inverse din E.E. în lucru mecanic, căldură sau energie 
potențială au cicluri, randamente și soluționări simple. 
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d. Ușurința și simplitatea transportului, repartiției și distribuției E.E pentru 
diferite distanțe, zone și amplasamente și chiar pe suprafețe vaste cu densități de 
conversie diversificate comparativ cu alți vectori de energie primară. 

e. Asigurarea unui nivel elevat de siguranță, civilizație și igienă a aplicațiilor 
obișnuite, cât și simplitatea multora dintre procesele tehnologice aplicative bazate 
pe sursele de energie electrică, cu condiția aplicării riguroase a regulilor tehnologice de 
utilizare și de protecție/securitate. 

f. Existența a numeroase aplicații tehnologice avansate în domenii diverse care 
nu pot fi soluționate decât prin intermediul surselor de energie electrică (electronică, 
electrochimie, radiologie, tomografie, tratamente medicale etc), de care societatea 
nu se poate dispensa. 

g. Necesitatea automatizărilor industriale implică, frecvent, folosirea unor tra-
ductoare ale mărimilor de proces de diferite mărimi în măsuri electrice, mult mai 
ușor de analizat, prelucrat și introdus în sistemul de automatizare. 

 Realitățile prezentate motivează în bună măsură ponderea energiei electrice în 
totalul energiei utilizate la nivel universal. Astfel, este de necontestat că în ultimii 
40 de ani ponderea energiei electrice, folosită la nivel global, a crescut de la 9% la 
20% [1]. Și, desigur, prin rapida dezvoltare a parcului de automobile electrice a 
cărui creștere a fost blocată de interesele unor gigantice „confrerii”, prin proiectata 
apariție a avionului electric, ale cărui detalii sunt deja pe planșetele proiectanților și 
prin promovarea agresivă a sloganului penetrant „totul electric” aceste procente vor 
crește și mai mult, apropiindu-se de cifre memorabile. Această tendință provine, în 
esență, din realitatea că energia electrică poate conferi confort sporit, facilități încă 
nebănuite omenirii, profesioniștilor și științei. 

Mai recent, dezvoltarea tehnologiilor, denumite generic și sintetic „smart grid”, 
astăzi deosebit de la modă, vor sprijini din plin tendința de creștere a componentei 
electrice în folosirea energiei în general. In ce privește interesul accentuat al 
autorului, acesta speră ca orientarea spre „totul electric” să soluționeze electrificarea 
completă a României [8, 9]. 

Față de cele menționate, sloganul „totul electric” rămâne încurajator pentru 
electricieni. El devine prioritar și față de conceptul anterior promovat [1] al 
„diversificării resurselor“, după cum susține și un sondaj recent făcut la nivelul 
CME, prezentat de E. Nekaeva la București.  

3. EVOLUȚIA SPRE SMART GRIDS 

 „Rețelele inteligente de utilități”, subiect de amploare mediatică și extremă 
importanță, depășesc cadrul stabilit în titlul „totul electric”. Anvergura temei în 
cadrul preocupărilor specifice distribuției prin rețelele electrice, justifică interesul 
pentru abordarea acestei tematici, de actualitate, importantă și disputată nu doar 
pentru România, dar și la nivelul numeroaselor țări dezvoltate. Personalități marcante 
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din țară și din străinătate iau parte la discuții și prezentări încercând să creioneze 
evoluțiile implicate în această nouă tehnică/tehnologie, intrată în atenția majorității 
utilităților. Mai ales a rețelelelor de energie electrică în care evoluțiile au început să 
prezinte un nivel semnificativ de maturitate. In numeroase manifestări tehnico-
științifice, problematica rețelelor inteligente, de utilități, nu doar de energie electrică, 
este prezentă. Iar rezultatele nu s-au limitat doar la nivel de sugestii și declarații ci, 
la conturarea unor strategii. Mai mult, în momentul de față în țara noastră se 
finalizează un „Studiu de fezabilitate“ cu un consultant străin, figurând pe agenda 
unităților naționale interesate de implementarea acestei tehnologii și în rețelele 
autohtone. Este, fără îndoială, un proces evolutiv și continuu care are efecte vizibile 
în devenirea rețelelor mai „inteligente” [10, 11, 12].  

Cum se definește noțiunea „smart grid” și care ar trebui să fie finalitatea acestui 
proces? Vom folosi câteva caracteristici și definiții acceptate în general. 

Conceptul „Smart Grids-SG” este utilizat astăzi mai mult ca un termen de 
marketing, nefiind criterii clare care să specifice ce este acesta și nu există nici 
standarde de arhitectură sau design unanim acceptate. In Europa s-au conturat ca 
obiective mari pentru rețelele de acest tip prin Strategia de la Lisabona: Flexibilitatea, 
Accesibilitatea, Siguranţa și Economia. Pentru a atinge aceste obiective reţelele 
electrice trebuie să devină mai „active”, permițând integrarea noilor tehnologii ce se 
dezvoltă necontenit și aduc numeroase avantaje tuturor. In această idee, „Smart 
Grids” este un concept de modernizare a reţelelor electrice în general, care 
integrează tehnologii electrice şi informatice în orice punct al reţelei, de la cele de 
generare, până la cele de conversie. Aceste reţele pot integra în mod inteligent 
comportamentul şi acţiunile tuturor participanţilor la procesul de producere, 
transport, stocare, distribuţie şi utilizare a energiei electrice și asigură eficienţa 
economică, continuitatea şi siguranţa furnizării energiei electrice. Tehnologiile de 
bază pentru atingerea acestor obiective încă în evoluţie, își propun: participarea 
activă a utilizatorilor; acomodarea la toate opţiunile de generare şi stocare; 
dezvoltarea a noi produse, servicii şi pieţe; asigurarea calității energiei electrice la 
nivelul secolului XXI; optimizarea utilizării activelor şi funcţionarea lor eficientă. 
Totodată, localizarea incidentelor, prevenirea, izolarea și repunerea în funcţiune 
după defecte și imunitatea la atacuri de ordin fizic, cibernetic şi la dezastrecalamități. 

Prin conceptul menționat se stabilește un cadru de reglementări coerent și stabil, 
pentru asigurarea sustenabilității dezvoltării, cresc intreconexiunile între diferite 
regiuni geografice și se atenuează dezechilibrul între consumul de energie per 
capita între rural și urban. 

Contribuții semnificative în conturarea acestui concept și concretizarea dezvoltării 
sale în specificul românesc au avut (cu scuze pentru penuria manifestărilor pe 
această temă la care autorul a participat) numeroși specialiști invitați din țară și din 
străinătate [11, 12]. 

 Cea mai recentă și dificilă provocare ce trebuie soluționată, după părerea noastră, 
este integrarea informatizării resurselor regenerabile în rețelele de telecomunicații 
aparținând TELETRANS, acțiune care să înlesnească și favorizeze ca rețelele de 
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transport, ajunse la un nivel ridicat de maturitate, să devină și mai „deștepte”. 
Pentru conducerea sistemelor, modelarea lor trebue modernizată și ajutată de setare 
și de perceptivitatea în transmisiile folosite. Integrarea informației trebue să ajute 
creșterea capacităților de transport și limitarea congestiilor în transmisie. 

Mananagerul de proiect în vechiul minister însărcinat cu implementarea acestui 
concept a descris concepția generală în strategia de implementare a acestei idei în 
țară [12]. Atât Electrica, cât și Eon și CEZ au și ele strategii în materie de „Smart 
Metering” care evoluează corespunzător potențialului în acest sens al companiei, 
adoptând strategii prudente, după modelele străine [10].  

 Dezvoltarea și implementarea deplină a „Smart Grids” revine ca sarcină prioritară 
generațiilor următoare întrucât acestea integrează măsuri multiple, concertate, de 
mare anvergură și complexitate a tuturor celor ce acționeaza în rețele, acțiunile fiind 
focalizate în special către interesul utilizatorilor finali. Rețelele de telecomunicații 
pentru implementarea proiectului pentru partea de energie electrică și cea termică 
pot fi comune [10].  

 Va fi necesară agregarierea energiei produsă de surse distribuite, create în 
principal din cele regenerabile, cu scopul de a face aceste surse dispecerizabile, în 
programe optimizate, ținând cont și de interesul de deschidere totală a pieții de energie. 
Pentru a asigura funcționalitatea în nodurile rețelei trebuie inițiate și cercetări care 
să asigure coordonarea între puterile produse și cheltuite în noduri, în noile condiții 
de generare distribuită. Aceasta implică infrastructură complexă de telecomunicații 
și o integrare a acesteia cu rețelele clasice de energie. Nivelurile de intercomunicare 
trebue asigurate până la niveluri ultime de conversie astfel încât chiar și utilizatorii 
casnici să aibă posibilitatea de a contribui la aplatizarea curbei de sarcină. De 
asemenea, toate utilitățile și nu doar cea de energie electrică, trebuie prevăzute cu 
dispozitive inteligente, iar cooperarea între operatorii locali și abonați să respecte 
un dialog colegial, absolut necesar pe întreg lanțul de proces. 

Realizarea unei acțiuni atât de complexe a fost deja inițiată și în țara noastră prin 
introducerea, pe scară importantă, a „smart metering”-ului implementat deja în 
numeroase zone și segmente ale rețelelor electrice de diferite niveluri. Trebue 
notată necesitatea apariției unui sistem internațional de reglementări (standarde) 
realizat prin cooperare internațională și a introducerii subiectului „smart grid” în 
curricula universitară a tuturor energeticienilor, indiferent de profil [11]. 

În final, subliniem că noua strategie include numeroase dispozitive inteligente 
destinate, în special, protectecțiilor stațiilor și a surselor regenerabile, extinderea 
fibrei optice, folosirea protecțiilor diferențiale de mică impedanță și realizarea prin 
aceste mijloace a extinderii „real smart protection” în întreaga rețea. Sunt necesare 
reglementări (CEI6180, IEEE și altele) pentru asigurarea securității cibernetice, 
reducerea vulnerabilității la atacuri în sectoarele din infrastructura critică a rețelei 
(TC, tehnologia IT&C, SCADA) sau produse de factorul uman. Acestea pot fi 
diminuate prin cooperări cu organisme specializate (CERT, ENISA). In acest scop 
s-a inițiat și un seminar special cu participare internațională, cu denumirea STARGRID, 
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destinat elaborării standardelor europene în general și a celor pentru rețelele ce vor 
deveni „smart grids” [13]. 

Pentru creșterea contribuției surselor regenerabile în balanța energetică va trebui 
introdusă pe scară largă stocarea energiei provenind din aceste surse. 

Printre realizările de avangardă în domeniu, din țară, se evidențiază proiectul 
pilot: „Optimizarea energetică a unui micro-smart grid în orașul Sibiu” [14], care 
reprezintă, în esență, implementarea sistemelor de metering electronic, de stocare a 
energiei din surse regenerabile și de gestionare a utilităților până la coordonarea 
întregului sistem energetic al orașului. O componentă esențială a acestui concept 
include modificarea mentalului colectiv, ca pas important în implementarea în rețea 
a smart-grid. In acest context se impune de subliniat faptul că, încă la începutul 
mileniului al treilea, înainte de lansarea conceptului, că la IRE Galați s-a dat în 
exploatare sistemul SAP, premieră remarcabilă pentru țările est europene [5]. 

4. ELECTRIFICAREA TOTALĂ A ROMÂNIEI 

În anul 2000 principalii lideri ai ţărilor de pe glob, au stabilit în cadrul „Mileniului 
Dezvoltării Globale” (MDG), un set de obiective ce ar trebui atinse pentru 
încurajarea dezvoltării la nivel mondial. Scopul declarat era acela de a îmbunătăţi 
condiţiile economice şi sociale şi de a reduce sărăcia, mai ales cea extremă, din 
numeroasele ţări în curs de dezvoltare, aşa numita „lumea a treia”. A trecut mai 
mult de de un deceniu de la iniţierea acestui scop (MDG) şi, în această perioadă, 
economia mondială s-a polarizat, oportunităţile financiare s-au înrăutăţit în mare 
parte, iar confruntările dintre giganţii economiilor mondiale s-au acutizat! Ca urmare, 
problemele obiectivelor dezvoltării globale s-au complicat, iar accesul tuturor la 
energie a trecut într-un plan de umbră. În consecinţă, perspectiva accesului la o 
energie modernă, sigură şi acceptabilă tuturor a devenit, în opinia autorului, incertă. 
Totuşi, anul 2030 a rămas – noblesse oblige – ca limită pentru accesul universal la 
servicii energetice moderne. În acest context, Grupul de Evaluare al ONU pentru 
energie şi schimbări climatice recomandă o campanie globală pentru mobilizarea 
tuturor reţelelor ştiinţifice şi antrenarea tuturor sectoarelor societăţii, inclusiv lumea 
academică, pentru transferul celor mai bune practici şi rezultate în vederea realizării 
nobilului deziderat de a asigura accesul tuturor la energia electrică.  

Rezoluţia 65/151 a Adunării Generale a ONU a proclamat anul 2012 ca „An 
Internaţional al Energiei Sustenabile pentru toţi” cu scopul creării mediului 
propice pentru promovarea şi folosirea noilor tehnologii pentru surse regenerabile de 
energie, inclusiv pentru a uşura accesul la astfel de tehnologii pe viitor şi a 
încuraja conştientizarea importanţei acestora pentru toţi. Este remarcabil că 
realizarea electrificării generale a rămas încă o speranţă mărturisită a întregii omeniri. 
Din păcate, așa cum putem constata, la jumătatea celui de-al doilea deceniu al 
mileniului trei, această nobilă intenţie este, din păcate, încă departe de a fi 



Despre „Totul electric ?” și  nu numai 153 

împlinită! Marile proiecte înaintează, după cum se vede, sinuos, greoi și cu multe 
indecizii [8].  

 Nu putem neglija faptul ca inainte de a avea rețele „smart” avem datoria să 
asigurăm tuturor cetățenilor țării noastre energie, fie ea din surse clasice, din eoliene, 
din solar, din micro sau mini hidro, cu rețele de medie sau de joasă tensiune, fie ele 
locale, micro, mini ori de altă natură, realizând dezideratul major al MDG.  

În reţelele de distribuţie a căror mare parte s-a vândut unor companii europene, 
culmea integrate pe verticală, lucrurile nu au evoluat cum s-a sperat, noii proprietari 
nefăcând investiţiile promise pentru revigorarea reţelelor şi perfecţionarea 
exploatării. Ba mai mult, unii din noii administratori vor să „şteargă putina” cerând 
acum preţuri mult mărite faţă de cele plătite în momentul achiziţiei. 

Oricum, în zonele de exploatare, nu s-au făcut investiţii serioase şi nici nu au 
existat preocupări pentru extinderea electrificărilor rurale, principalul interes 
reflectându-se doar în sporirea încasărilor şi al profitului companiei. Aşa că în acest 
moment, cu toate că electrificarea în lume, ca dealtfel şi în Romania, a debutat în 
urmă cu mai bine de 100 de ani, mai mult de 20% din populaţia globului − din care 
85% din zonele rurale − nu are acces la energie electrică. Mai mult, peste un 
miliard de oameni din cei cu acces la energia electrică sunt deserviţi de furnizori 
nefiabili, caracterizaţi de întreruperi neplanificate, pierderi masive, calitate slabă a 
energiei livrate. Majoritatea acestora trăiesc în zone rurale în curs de dezvoltare şi 
sunt săraci. 

Cu toate că majoritatea guvernelor sunt conştiente de importanţa unei infrastructuri 
fiabile pentru dezvoltarea energiei electrice, comunităţile izolate şi rurale au 
perspective precare de a se apropia de accesul la servicii comerciale de energie 
electrică de calitate. 

Fără adoptarea unor abordări noi şi cooperarea tuturor contribuabililor şi a 
organismelor administraţiilor statale nu se va putea dobândi dezideratul accesului 
universal la energie electrică până în anul 2030, obiectiv fundamental al MDG. 
Subiectul apare pe agenda multor organisme internaţionale de prestigiu.  

Tabloul general este pe deplin caracteristic şi României unde posibilii uilizatori, 
lipsiți de accesul la energie electrică, sunt situaţi în zone rurale izolate, greu 
accesibile, cu mică densitate de populaţie, situate departe de reţelele electrice 
existente [9]. 

Astfel, în 2011, în mediul rural, la nivelul întregii ţări, exista un număr de 
63.547 gospodării neelectrificate, amplasate în 2.087 localităţi, dintre care: 2.360 
gospodării amplasate în 95 localităţi total neelectrificate, 61.187 gospodării 
amplasate în 1.992 localităţi rurale parţial electrificate. Menţionăm că gospodării 
amplasate în localităţi rurale total neelectrificate se regăsesc doar în zonele cele mai 
sărace din judeţele: Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botoşani, Caraş Severin, Harghita, 
Hunedoara, Sibiu, Vâlcea, Vrancea, Vaslui [8].  

Gospodăriile din localităţile total sau parţial neelectrificate se găsesc cu 
preponderenţă în zone deservite de operatorii de distribuţie cu capital majoritar 
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privat. Această realitate induce o complicaţie suplimentară în intenţiile de a 
organiza electrificarea totală a ţării. Oricum, situaţia actuală nu se deosebeşte de cea 
prezentată. Sub acest aspect, preocuparea pentru reţelele inteligente pare elitistă. 
Deşi toate guvernele României au fost conştiente de importanţa inerentă a unei 
infrastructuri fiabile pentru dezvoltarea energiei electrice, comunităţile rurale 
izolate vor rămâne, totuși, în urmă faţă de centrele urbane în privinţa accesului la 
servicii comerciale moderne de energie electrică.  

Explicaţiile pentru cauzele acestei situaţii au fost multiple: lipsa resurselor 
financiare, alte priorităţi politice, subvenţii nepotrivit alocate etc. În realitate, 
principalul impediment legislativ pentru ajutor financiar dat de guvern a fost 
condiţionarea privind eficienţa investiţiei, fapt impiedicat de nivelul redus al energiei 
utilizate în zonele rurale. Fără adoptarea unor noi abordări în acest domeniu şi fără o 
cooperare mai coerentă a tuturor comunităţilor, aplicarea noilor tehnologii avansate 
pentru furnizarea energiei electrice prin reţele clasice, microreţele, surse regenerabile 
locale sau alte sisteme descentralizate, electrificarea completă a zonelor rurale şi 
izolate nu va putea fi realizată până în anul 2030. 

Investiţia totală necesară la nivelul întregii ţări pentru electrificarea tuturor 
gospodăriilor din zone rurale este de circa 793 mil. lei. Această sumă este 
echivalentul a circa 178 mil. Euro (la cursul 1 Euro = 4,45 lei). Costul specific mediu 
pe gospodărie este de circa 12,5 mii lei/gospodărie în ipoteza alimentării de la reţeaua 
existentă (ceva mai ridicate pentru alte soluții de furnizare). Aceste fonduri sunt 
repartizate astfel: 104 mil. lei pentru conectarea la sistem a gospodăriilor din 
localităţile rurale total neelectrificate, 689 mil. lei pentru conectarea la reţea a 
localităţilor parţial neelectrificate. 

5. EFICIENȚA ENERGETICĂ ÎN ROMÂNIA.  
CÂTEVA MITURI RECENTE 

Un alt subiect dezbătut cu asupra de măsură în reuniunile tehnico-științifice 
autohtone, revenit anual în preocuparea a numeroase ONG-uri, este cel legat de 
eficiența energetică, noțiune definită drept cantitatea de energie utilizată pentru 
obținerea unui anumit produs material sau serviciu energetic și, mai ales, de 
preocuparea susținută pentru diminuarea acestui indicator. Noțiunea și-a extins 
sfera de cuprindere la consumul total de energie versus produsul intern brut/net al 
unei unități, ramuri industriale sau al unei țări intregi. La acest nivel, indicatorul are 
un caracter de o oarecare ambiguitate și, după opinia autorului, el nu trebuie 
fetișizat. Din cauza salariilor mici din țară și a valorii relativ reduse a produselor 
românești, eficiența energetică din țara noastră, deși ameliorată prin demolarea 
industriei, se află la valori inferioare celor europene. Pentru alinierea la valorile 
cerute de politica europeană, trebue depuse eforturi noi, fără de care rezultatele 
efective rămân încă modeste. Insistența accentuată asupra marilor rezerve de 
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economisire de energie desprinsă din numeroasele reuniuni destinate acestei teme 
pare a fi inefectivă, apropiindu-se încet, încet de a deveni „un mit de actualitate” 
[17, 18]. 

Preocupările pentru creșterea eficienței sunt de succes doar în industriile energo-
fage cum sunt, de exemplu, producerea cimentului, metalurgia, siderurgia, industria 
aluminiului, a mineritului, în care schimbările de tehnologie pot avea efecte 
spectaculoae. Statul român nu are cum ameliora tehnologiile în aceste unităti, cu 
preponderență privatizate și acaparate de mari societăți străine, puțin receptive la 
investiții în noi tehnologii, care le-ar diminua profitul. Mai mult, multe unități de 
acest tip au fost inchise, altele vor urma aceeași cale din lipsa de comenzi sau 
pentru a favoriza industriile similare din țările de origine ale investitorilor străini, 
noii patroni ai unităților din fosta industrie românească. Mulți mari utilizatori de 
energie au primit mari facilități de preț pentru energia electrică, astfel că investițiile, 
în scopul eficienței, sunt greu recuperabile.  

De exemplu, la ALRO, mare consumator energofag, modificarea tehnologiei 
pentru o eficiență de nivel european este de nerealizat realist. Celelalte industrii ce 
mai produc PIB-ul autohton – automobile, mobilă, construcțiile de locuințe sunt 
utilizatori reletiv modești de energie electrică, ca de altfel și micii întreprinzători. 
Eficientizări energetice în aceste unități, ca și în cele comerciale, casnice sau 
sociale ce pot fi bazate, prioritar, pe tehnologia iluminatului cu LED sunt mici. Nici 
mineritul, rămas în mare parte autohton, nu oferă mari perspective în acest sens, 
însă din cu totul alte rațiuni, despre care nu se comentează [22]. 

Creșterea spectaculoasă a eficienței energetice va putea succeda doar unei 
reindustrializări pe principii și tehnologii moderne, bazate pe finanțări sprijinite prin 
mecanisme de incurajare din partea statului. Scăderea producției industriale, ne-
compensată de IMM-uri, diminuate și ele ca numar, reduce necesarul de energie și 
aduce Sistemul Energetic Național în prag de avarie. Aceasta a devenit o preocupare 
majoră a managerilor de la Dispecerul Energeic Național, supuși și presiunii 
nemiloase a surselor eoliene, extrem de fluide. Așa că dorința motivată de a crește 
eficiența prin micșorarea consumului poate conduce la ciudate efecte, similare 
nedeterminării matematice de tipul 0/0, fără perspective de viitor. Efortul de 
creștere a eficienței energetice poate costa uneori mai mult decât se motivează 
economic, așa că, însuși conceptul acestei filosofii trebue perfecționat, luând în 
considerare efectele ascunse, insidioase, pe termen extins ale economiei de energie 
care justifică obiectiv investițiile necesare. Măsurile ce se preconizează trebuie să 
includă, prioritar, inovație, creativitate și tehnologii noi prin care fluxul energetic 
este mai bine gestionat, până la nivelut utilizatorului final [19]. 

Mitul globalizării a devenit un fenomen ce prinde contur tot mai concret și tinde 
să uniformizeze tendințele de dezvoltare și evoluție pe plan universal. Iată însă că în 
ultima perioadă apare o nouă voce distinct semnificativă în concertul mondial: țările 
BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Uniunea Sud-Africană). Țări a căror 
populație reprezintă cca 50% din populația mondială și 20 % din PIB-ul mondial. 
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Țările dezvoltate au a treia parte din populația țărilor din BRICS, dar produc peste 
jumătate din PIB-ul mondial. Pentru a ajunge la puterea economică a țărilor avansate, 
țările din BRICS ar trebui să-și crească venitul de 2,5 ori, lucru greu de atins, dar și 
neacceptat de cei din țările dezvoltate, căci ar crea tulburări asupra diviziunii muncii 
la nivel mondial. Nemulțumiți, față de modul cum avansează relațiile economice și 
politice la nivel mondial, cei din noua asociație critică perspectiva scăderii dolarului 
și a monedei euro, fenomen ce expune la risc rezervele oficiale, comerțul mondial și 
creșterea creditului internațional. Chiar dacă nu pun problema reformării structurii 
economice și monetare globale, pentru reducerea hegemoniei țărilor avansate, cei 
din BRICS vor transformări care să le permită să crească fără discriminări și cu 
aceeași demnitate [20]. 

În acest sens se propune o monedă pentru comerț, independentă de cele naționale, 
un regim commercial comun pentru toți, comercializarea mai liberă de bunuri și 
servicii bine reglementate. Aceste dorințe ar fi completate și cu alte măsuri 
alternative, care să reprezinte soluții pentru o cooperare internațională mai bine 
reglementată și mai prietenoasă pentru dezvoltarea mondială. Inițiativele promovate 
de țările BRICS par alternative pozitive ce ar putea contribui la temperarea 
refuzului tot mai vizibil al multora față de acualul ritm al tăvălugului nemiloasei 
globalizări. Si, bine înțeles, ar diminua tendința spre transformare în mituri a multor 
opinii promovate de numeroase organizații mondiale, chiar cu aură de autoritate și 
professionalism. 

Există numeroase mituri ce afectează sectorul energetic în afara celor pomenite 
anterior. Ele au fost evidențiate și în alocuțiunea secretarului general al CME la 
ultimul congres de la Daewoo – Coreea [3]. Cele mai interesante din perspectiva 
României par a fi urmăoarele:  

– Cererea globală de energie se va stabiliza. În realitate ea va crește în continuare 
și se va dubla până în 2050, mai ales prin creștere economică în țările mai sărace. 

– Este iminentă epuizarea rezervelor de combustibili fosili. În realitate, prin noi 
descoperiri și tehnologii, resursele se vor multiplica. 

– Creșterea cererii va fi acoperită total de noile resurse „curate” de energie. În 
nici unul dintre scenariile analizate această afirmație nu este realistă. 

– GES (gazele cu efect de seră) se pot reduce cu 50% până în anii 2050. În 
realitate, cu toate eforturile comunității energetice, acestea vor crește de două până 
la patru ori față de refereferința de bază de 450 ppm CO2, obținut doar prin CSC 
(Captarea și Stocarea Carbonului).  

– Actualele modele de piață și afaceri corespund. Fals. Piața și modelele de 
afaceri nu pot acoperi cota de creștere a ESR, arhitectura informatică sau sistemele 
descentralizate. 

– Următorii 10-15 ani vor asigura accesul universal la energie. Prevederile MDG 
nu vor fi îndeplinite, până în 2030; vor rămâne încă aproape 0,8 mld. oameni fără 
acces la energie, cifra reducându-se la 0,5 mld. în 2050.  

Explicațiile pentru lunga persistență a acestor mituri la nivel înalt decizional al 
comunității energetice par destul de dificil de admis, dar țin desigur de complexitatea 
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mediului energetic mondial. Devine necesară mai multă flexibilitate în orientarea 
strategică și în viziunea politică. Chiar dacă păreau necesare, în cadrul AE (Adunarea 
Executivă) din cadrul Congresului CME din Coreea de Sud, nu am sesizat accente 
critice la orientările mitizante eronate, susținute chiar de CME în trecutul recent. Nu 
pot părea atunci inutile strategiile pe termene lung? De exemplu politica 20/20/20, 
până în anul 2020 a Uniunii Europene? Ori strategii până în anii 2050, elaborate în 
2014? 

Adunarea Executivă a CME a făcut o serie de recomandări care să corecteze 
greșelile desprinse cu destulă limpezime din persistența miturilor subliniate; personal, 
autorul înclină să considere că în politica mondială energetică lipsește cu desăvârșire 
înclinarea spre modestie, în special a țărilor lideri în dezvoltarea economică. Tot ce 
se petrece sub ochii noștri, azi, vine să sugereze că omenirea a pierdut din vedere 
capacitatea reală limitată a Terrei de a asigura rezervele de trai necesare omenirii. 
Cu mai multă vreme în urmă s-a vehiculat opinia că necesarul de resurse este 
asigurat pentru un număr limită de cca. 10 miliarde de locuitori. Din 1930 până 
astăzi populația Terrei a crescut de la cca. 2 mld. la 7,5 mld. În acest ritm, este 
probabil ca în anii 2050 să atingem limita capacității pământești și, încă mai grav, 
repartizarea rezervelor între țările globului va fi tot mai neechitabilă. 

Chiar dacă vor fi accesate noi resurse încă necunoscute azi și tehnologii ce vor fi 
create și vor spori rezervele disponibile omenirii, în ritmul actual de dezvoltare, 
discrepanța între țările dezvoltate și cele sărace va fi dincolo de cotele critice. Chiar 
dacă pare pesimist, scenariul nu trebuie să devină un mit. Propunerile Adunării 
Executive a CME vin să recomande câteva soluții ce trebue adoptate în vederea 
transformării sistemului energetic global.  

Printre acestea se va accentua eficiența cererii de energie, se va reduce inten- 
sitatea energetică, se va forța trilema energetică, se vor sprijini investițiile în C&D 
pentru stocarea energiei și a CSC. Si se va susține inițiativa ONU: energie durabilă 
pentru toți și să se adapteze instituțiile energetice mondiale, care riscă sa se uzeze 
moral. 

În lipsa acestor inițiative, peste un sfert de miliard de locuitori ai Africii 
subsahariene nu vor avea energie. Asia va necesita 10-12 miliarde $, iar Europa și 
America de Nord 3-4 miliarde $ până în anii 2050. Europa se va confrunta cu 
dezechilibrele în prețul energiei și cu emisiile, SUA cu slaba capacitate de transport 
devenită îmbătrânită și America de Sud cu penuria de energie [16]. 

5. OPINII NECENZURATE 

Este de așteptat că, în viitorul mai mult sau mai puțin îndepărtat, marea majoritate 
a activităților umane care folosesc energie se va baza pe o folosire tot mai pronunțată 
a componentei de factură electrică. Nu trebuie însă neglijat aspectul esențial că 
procesele tehnologice de obținere a energiei electrice din cea primară se soldează cu 
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randamente încă descurajante. Din acest motiv, vor trebui să rămână în atenția 
cercetătorilor preocupările pentru sporirea tehnologiilor de conversie, preferarea 
unor cicluri/procese tehnologice cât mai puțin numeroase (de preferat unice) de 
transfer din energie primară în cea efectiv utilizată și, în special, economisirea pe 
toate căile a resurselor de energie primară și înlocuirea celor clasice cu cele 
regenerabile. In multe cazuri, preferința pentru energia electrică este motivată și 
justificată și de rezervele de economisire date de creșterea eficienței în utilizarea 
acesteia în numeroase cazuri.  

Față de cele expuse, este justificată intrebarea dacă, pe viitor, tendința remarcată 
în ultima jumătate de secol va continua, ajungând la materializarea dezideratului 
exprimat în titlul acestui material? Răspunsul la această temă/dilemă se leagă strâns 
de perspectiva soluționării problemelor generale ale energiei pe plan mondial. După 
cum se recunoaște astăzi, preferința pentru energiile regenerabile constatată pe plan 
mondial aduce argumente în plus pentru preferarea energiei electrice, mai ales în 
cazul când aceasta trebuie distribuită (energie eoliană și solar-electrică). În cazul 
utilizărilor locale pare a fi avantajoasă concentrarea pe folosirea soluțiilor solar - 
calorice. 

Preferința pentru „electric” nu escamotează problematica generală a energiei, 
devenită, după cum se știe, una globală a omenirii. Cu cele trei componente ale 
acesteia și anume securitatea energetică, responsabilitatea socială și relația cât mai 
armonioasă cu mediul. Astfel că interesul pentru promovarea sloganului „totul 
electric” pălește în fața acestei trileme [21, 22]. 

România este interesată în soluționarea problemelor generale legate de energie 
nu doar ca semnatar al tratatului dela Lisabona (în decembrie anul trecut s-au 
împlinit 20 de ani de la semnare), prin acceptarea prevederilor tratatului de la 
Maastricht (1992), odată cu aderarea la Uniunea Europeană (în 2007), însă și prin 
mult mai vechea asociere cu Consiliul Mondial al Energiei, ca membru fondator în 
1924. Aceasta, prin multiplele sale calități: primo, deținătoare a resurselor sale 
energetice proprii, secundo, ca teritoriu de transit al surselor energetice spre țările 
vecine, terțio, ca importator al suplimentului de surse necesar acoperirii necesarului 
intern, dar și ca producator, încă, și deținător de utilaj energetic. 

Cu toate aceste argumente, autorul opinează că țara noastră nu a fost pregătită 
corespunzător în momentul aderării la UE și că, în continuare, situația neintegrării 
justifică euroscepticismul exprimat de numeroși cetățeni raționali. Aderarea 
presupunea cunoașterea minuțioasă, în prealabil, a prevederilor tratatului de aderare, a 
directivelor Uniunii, asumarea unor angajamente ferme și riguroase și respectarea 
întocmai a acestora. Lăsând la o parte neîndeplinirea acestor condiții, aderarea s-a 
bazat pe negocieri superficiale, pe interesele (dubioase/meschine) ale UE și pe 
acceptarea unor facturi oneroase: cedare de bogății naturale, defrișări, demolarea 
industriei autohtone urmată, ulterior, de alte efecte neplăcute, destrămarea familiilor, 
sărăcie rurală, statut de membru de categorie inferioară. La ce și cui folosește că 
suntem membrii ai Uniunii Europene, când multe din veștile ce vin zilnic de acolo 
sunt deprimante?  
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Din păcate, neajunsurile, de tipul celor menționate, se combină cu cele legate de 
caracteristicile noastre psihologice și sociale proprii, ca popor. O caracteristică 
pregnantă a caracterului românului este inerția în acționare, în construcție. Această 
particularitate este egalată, după cum susținea marele sociolog Rădulescu Motru, 
doar de ușurința incredibilă cu care părăsește lucrul început. Inconsecvența pare a fi 
o slăbiciune a caracterului românului. In primele etape ale democrației noastre 
originale, la recomandarea „Consultanților străini” (Bossard), RENEL și Legislativul 
au adoptat o strategie în care se prevedea ca această Companie să rămână integrată 
pe verticală. Deasemeni, se prevedea păstrarea în zestrea țării a tuturor resurselor 
naturale: petrol, gaz, minerale, păduri, rețele electrice, flota, băncile. Peste un 
deceniu, această concepție strategică a fost, la alte recomandari alogene, „răsucită” 
de așa natură, încât nu mai stăpânim aproape nimic. Cine decide financiar și 
strategic în resursele petrolifere? O firmă, fără experiență în prospectare și exploatare 
în raport cu autoritatea și competența recunoscute ale petroliștilor români (în trecut 
locul 7 în lume în producția de țiței).  

O sursă de nemulțumire, exprimată de rețeliștii „vechi”, o constitue starea actuală 
generală a sistemului nostru energetic [22]. Pe vremuri mândrie natională, realizare 
tehnică remarcabilă integral românească, integrată pe verticală, Compania Națională 
de Energie, unitate competitivă, cu forță financiară, capabilă de expansiune (model 
EdF, Enel, CEZ), s-a „destrămat” în urma recomandărilor UE (divide et impera?), 
părți ale sale ajungând, surprinzator (!), în posesia altora, proprietate de stat și, 
culmea, tot integrate vertical!! Angajamentele inițiale privind investițiile pentru 
ameliorarea siguranței și continuității s-au dovedit insuficiente pentru revigorarea 
rețelelor de distribuție, fapt demonstrat de frecvente defecțiuni, chiar în zonele 
limitrofe capitalei (ENEL), care durează mult.  

O altă inconsecvență supărătoare constatată în evoluția Companiei, este cea 
legată de defalcarea pe tehnologii de producere a electricității din energie primară. 
Hidroelectrica devine eastfel o companie prosperă, deși a fost realizată prin investiții la 
care au contribuit toți românii (incusiv rețeliștii și termiștii), produce energie 
extrem de profitabil, fiind și exonerată de multe din cheltuelile de investiții pentru 
construcțiile centralelor și amenajărilor. De bunul său mers au profitat mai ales 
cunoscuții „baieți deștepți”. În schimb, centralele termoelectrice, care stau la baza 
sistemului, gâfâie din greu pentru a supraviețui, din cauza prețului combustibilului, 
a vechimii tehnologice și a lipsei investițiilor. Problema este „pasată” recent în 
cârca administrațiilor locale?! Dar nici aceasta nu este, însă, solutionată până acum. 

Exemple de inconsecvență în soluționarea problemelor adevărate ale energeticii 
noastre nu se opresc la cele semnalate până aici. Nici la ora actuală nu sunt complet 
și integral electrificate complet satele țării deși, în mare, acțiunea a fost declarată ca 
finalizată demult, în comunism [23]. Cauzele sunt multiple și pledoarii în spiritul 
soluționării problemei sunt întreprinse sistematic de CNR-CME [6]. Dacă în 
companiile de distribuție, încă de stat, există cel puțin vagi preocupări în acest 
demers, companiile private străine nu manifestă deloc interes în domeniu. Mai 
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mult, din câte se știe, văzându-se cu sacul în căruță în privința profitului obținut, 
ENEL ar intenționa să plece din România?! Nici în urma unor astfel de evoluții 
Guvernul n-a fost transparent în privința listării la bursă a „Electricii”. Deși cazurile 
vânzării prin bursă la Transelectrica și Nuclearelectrica s-au dovedit a fi acțiuni de 
succes. 

Inconsecvențe mai apar și în privința politicii de materializare a centralei de 
acumulare și pompaj de la Tarnița despre care se vorbește în van de foarte mult 
timp și care ar aduce mari servicii de sistem, ca și in privința grupurilor 3 și 4 de la 
CNE Cernavoda, despre interconexiunea prin cablu de CC cu Turcia și, în genere, 
despre concretizarea strategiei energetice moderne, solide si coerente, fundamentată 
științific și depășind ciclurile electorale. Despre necesitatea acesteia se tot vorbește, 
după strategia guvernamentală din 2007, care a devenit deja depășită. Măsuri 
prioritare ar putea deveni soluțiile privind creșterea capacității de export de energie 
electrică și evitarea unor erori ca, de exemplu, încurajarea excesivă a dezvoltării 
parcurilor eoliene, care a creeat probleme privind dispecerizarea acestora și mai 
apoi a condus la amânarea recuperării certificatelor verzi.  
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