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În calitatea sa de membru al Uniunii pentru
Coordonarea Transportului de Electricitate (UCTE) ºi
al Asociaþiei Europene a Operatorilor de Transport
ºi de Sistem (ETSO) ºi prin investiþiile majore pentru
modernizarea infrastructurii pieþei de energie,
Transelectrica începe sã-ºi dezvolte dimensiunea
europeanã a activitãþilor sale.
Fãrã îndoialã, evenimentul anului 2006 l-a
constituit listarea Transelectrica la Bursa de Valori
Bucureºti cu 10% din capitalul sãu social. În anul
2006 Transelectrica a fost IPO-ul anului la Bursa de
Valori Bucureºti ºi a primit Premiul de Excelenþã în
cadrul Galei Premiilor Pieþei de Capital ediþia 2006
pentru cea mai apreciatã ofertã publicã de acþiuni.
Cele mai importante proiecte de investiþii ale
companiei din anul 2006 au vizat modernizarea
infrastructurii de conducere prin dispecer, modernizarea
staþiilor din reþeaua de transport al energiei electrice.
Astfel au fost finalizate ºi puse în funcþiune staþiile
electrice de 400 kV Gutinaº, Brazi Vest ºi Slatina,
400/220 kV Iernuþ ºi Rosiori, 220 kV Bucureºti Sud.
De asemenea, s-au realizat sistemele de teletransmisie
pe liniile electrice de interconexiune cu Bulgaria ºi
sistemul de comandã-control-protecþii în staþia de
400/220/110 kV Urecheºti. În prezent sunt în derulare
construirea staþiei Nadab, realizarea liniilor electrice
aeriene Oradea (RO)-Nadab (RO)-Bekescsaba (HU), ºi
a LEA Arad-Nadab, retehnologizarea staþiilor Paroºeni,
Cernavodã, Fundeni, trecerea de la 220 la 400 kV
a zonei Moldova ºi modernizarea sistemelor de
comandã-control-protecþii în staþiile Reþelei Electrice
de Transport.
Necesitatea îndeplinirii condiþiilor recomandate
de cãtre UCTE vizând exploatarea sigurã, eficientã
ºi fiabilã a reþelei electrice de transport face necesarã
introducerea activitãþii de teleconducere în staþiile
Transelectrica. În baza analizelor efectuate la nivelul

Continuãm seria Dialogurilor Neconvenþionale,
rubricã lansatã în numãrul trecut al buletinului IMPULS
ºi care se bucurã de aprecieri unanime din partea
cititorilor.
Avem plãcerea sã dialogam astãzi cu doamna Maria
Ionescu - directorul Direcþiei Finanþe, Contabilitate,
Patrimoniu din cadrul Transelectrica.
1.
Doamna Maria Monica Ionescu, sunteþi
numitã de mulþi dintre colaboratorii dumneavoastrã
interni ºi externi „Doamna finanþelor Transelectrica”.
Sunteþi o femeie frumoasã ºi puternicã, stilatã ºi elegantã,
care ºtie sã îmbine rigurozitatea ºi severitatea cifrelor
cu un stil propriu de abordare: competent dar flexibil,
perfecþionist dar elegant, sigur pe cunoºtintele sale dar
suplu ºi cu un extraordinar dar al comunicãrii. Sunt
atribute cum extrem de rar gaseºti la un om al „cifrelor”.
Înca de la înfiinþarea Transelectrica în anul 2000,

sunteþi „stãpâna” activitãþilor financiar-contabile ale
companiei, fiind responsabilã de rezultatele financiare
ale companiei, de realizarea echilibrului financiar al
bugetului de venituri ºi cheltuieli al acesteia. Dacã mai
punem la numar ºi cei 10 ani in care aþi condus direcþia
de finanþe a RENEL-CONEL, iatã ca avem în faþa noastrã
un om cu experienþã imbatabilã în rãzboiul cifrelor.
Cum reuºiþi sã îmbinaþi domeniul atât de arid al cifrelor
cu eleganþa inconfundabilã care vã caracterizeazã?
Poate ar fi bine de precizat de la bun început cã îmi
place mult ceea ce fac ºi pun multa pasiune ºi dragoste
în tot ceea ce fac. Cifrele sunt „aride” dacã nu ºti sã le dai
viaþã, sã le descifrezi ºi sã le „citeºti”. Însã atunci când ºtii
aceste lucruri despre ele, îþi dezvãluie multe informaþii
exacte, obiective ºi extrem de utile.

continuare în pagina 2
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urmare din pagina 1
celor 8 sucursale de transport ale Transelectrica
privind nivelul tehnic actual
al instalaþiilor din gestiune,
necesitãþile ºi posibilitãþile de
introducere a teleconducerii,
a rezultat oportun ca, pânã la
sfârºitul anului 2007, în fiecare
sucursalã sã existe cel puþin o
staþie telecondusã. În anul 2006
teleconducerea a fost realizatã
la 6 staþii: Þânþãreni, Iernut,
Fântânele, Slatina, Constanþa
Nord ºi Roºiori. Se va analiza
ºi perspectiva introducerii în
continuare a teleconducerii
într-un numãr sporit de staþii, în
funcþie de stadiul retehnologizãrii,
modernizãrii, respectiv al dotãrii
cu echipamente performante ºi
de experienþa funcþionãrii retelei
în condiþii de siguranþã ºi eficienþã.
Si pentru cã anul 2007 va debuta cu
aderarea României la Uniunea Europeanã,

urmare din pagina 1

acest an va trebui sã reprezinte ºi o
confirmare a potenþialului românesc. Prin
obiectivele ambiþioase pe care ºi le-a propus,

Transelectrica poate fi partener de încredere
pentru orice investitor strãin ºi autohton. Vom
asigura în continuare securitatea funcþionãrii

Dialoguri Neconvenþionale

Dacã ºtiþi, existã ºi zicala „cifrele vorbesc”. Copil fiind, visam sã
devin profesoarã. Sã predau la catedrã, sã traiesc într-un mediu plin de
viaþã ºi înconjuratã de copii.
Destinul m-a îndrumat însã spre alt drum. Am absolvit Liceul
Economic nr. 1 din Bucureºti, cel mai bun liceu cu acest profil din
capitalã la vremea aceea. Apoi am urmat cursurile Facultãþii de FinanþeContabilitate din cadrul ASE Bucureºti. Aºa am devenit economistã. O
meserie frumoasã, interesantã ºi, îmi place sã cred, apropiatã de cea
pe care am visat-o.
2. Deºi nu sunteþi profesoarã, aºa cum aþi visat, aveþi talent
pedagogic ºi asta este un lucru rar la finanþiºti. Pânã ºi un om
nefamiliarizat cu cifrele înþelege perfect atunci când dumneavoastrã
explicaþi noþiuni economice. Se întâmplã însã sã întâmpinaþi greutãþi în
activitatea dumneavoastrã de coordonare a activitãþilor financiare ale
Companiei? Cum reuºiþi sã le depãºiþi?
Nu existã meserie fãrã greutãþi. Ele vin din interiorul sistemului în
care lucrezi sau din afara lui. Si mã refer în primul rând la oamenii cu
care lucrez în mod direct sau indirect, care au temperamente, orgolii
personale ºi personalitãþi diferite. Pe fiecare trebuie sã-l înþelegi, sã-l
accepþi aºa cum este ºi sã încerci sã comunici cu el. Apoi intervine
sistemul legislativ, aplicabil domeniului meu de activitate, care, dupã
cum ºtiþi, este foarte complex ºi în continuã schimbare. Dar greutãþile
apar tocmai pentru a fi depãºite ºi eu reuºesc acest lucru cu tact ºi
multã rãbdare.
3. Credeþi cã frumuseþea ºi eleganþa unei femei într-un post de
conducere reprezintã atuuri în plus faþã de un bãrbat în aceeaºi
poziþie?
Categoric, da. Dar aceasta nu înseamnã cã dacã eºti frumoasã ºi
elegantã într-un post, fie el ºi de conducere, este suficient. Respectul
ºi aprecierea oamenilor apar numai atunci când cele douã calitãþi sunt
susþinute de profesionalism, dar ºi de calitãþile tale ca om.
4. Întotdeauna reuºiþi sã vã uimiþi partenerii ºi colaboratorii prin
profesionalismul ºi modul în care rezolvaþi problemele. Care este
secretul dumneavoastrã?
Nu ºtiu dacã este vorba despre un secret anume. Este vorba poate
de faptul cã am acumulat multã experienþã care nu a venit de la
sine, ci din faptul cã am dorit mereu sã rezolv problemele apãrute în
profesia mea sau a colegilor mei, cã îmi place mereu sã fiu cu „lecþia
învãþatã”.
5. Ce apreciaþi cel mai mult la colaboratorii/subalternii
dumneavoastrã?
Onestitatea. Oamenii au dreptul sã aibã propriile lor idei, dar
Pagina 2

Sistemului Electroenergetic Naþional ºi vom
continua lucrãrile pentru dezvoltarea reþelei
de înalta tensiune, cu accent pe creºterea
capacitãþilor de interconexiune
transfrontaliere, în scopul extinderii
pieþei de energie electricã în zona
sud-est europeanã. Vom continua
programul de retehnologizare a
staþiilor electrice la cel mai înalt
nivel tehnologic ºi extinderea
teleconducerii acestora. Vom
oferi servicii de transport ºi de
sistem la preþuri competitive pe
piaþa regionalã ºi vom introduce
instrumentele de management al
riscului. Vom continua mãsurile
pentru
protectia
mediului
înconjurãtor ºi pentru protecþia
infrastructurii critice din domeniul
energiei electrice.
Prin întreaga sa activitate ºi
prin profesionalismul specialiºtilor
din Transelectrica, cãrora le adresez calde
mulþumiri, cu siguranþã vom autentifica
certitudinile aºteptate.

este bine sã ºtie sã le susþinã ºi sã nu renunþe la ele decât dacã sunt
conºtienþi cã sunt greºite. Eu le spun colaboratorilor mei direcþi cã
vreau de la ei sã aibã bunãvoinþã. Bunãvoinþã sã învete, sã aibã idei,
sã se facã utili ºi sã-ºi rezolve sarcinile de serviciu la termen. În aceste
condiþii suntem cei mai buni prieteni.
6. ªtiu cã programul dumneavoastrã de lucru este în medie cam
de 10 ore pe zi, uneori ºi mai mult. Vã reproºeazã familia vreodatã
acest lucru?
Nici soþul, nici copiii mei nu mi-au reproºat vreodatã cã stau la
serviciu mai mult decât acasã. Cel mult eu îmi fac reproºuri cã nu le
dedic mai mult timp. Copiii au crescut mari ºi dacã privesc în urmã,
nici nu ºtiu când s-a întâmplat asta. Timpul a zburat ºi cred cã nu
m-am bucurat suficient de ei cât au fost mici.
7. Aveþi o familie armonioasã. Cât timp reuºiþi sã le acordaþi într-o
sãptãmânã?
Îmi este tare drag ºi mã mândresc sã spun cã am o familie frumoasã.
ªi nu este vorba numai despre soþul ºi despre cei doi bãieþi ai mei.
Eu includ aici ºi celelalte rude ale mele cu care avem relaþii foarte
apropiate, pe finii ºi prietenii noºtri care nu sunt puþini la numãr. Cei
care mã cunosc bine ºtiu la ce mã refer. Lor încerc, pe cât posibil, sã le
dedic sfârºitul de sãptãmânã ºi ceva din concediul de odihnã.
8. Aveþi un model în viaþã?
Niciodatã nu mi-am ales un model pentru viaþa sau cariera mea.
Am încercat însã sã devin mai bogatã sufleteºte învãþând de la oamenii
care mi-au marcat existenþa: pãrinþii, dascãlii ºi prietenii.
9. Dacã ar fi sã vã caracterizaþi într-un singur cuvânt, care ar fi
acela?
Exigenþã !
10. Unde vã place cel mai mult sã vã petreceþi vacanþele?
Pentru cã practic am bãtut toate colþurile României, în ultimii ani
am petrecut vacanþele în strãinãtate. Dar, în continuare susþin cã þara
noastrã este cea mai pitoreascã ºi frumoasã þarã.
11. Care este cea mai recentã carte cititã?
Este „Testamentul francez” de Andrei Makïne, o carte care trateazã
problematica identitãþii strãine într-o þarã democraticã, într-un cuvânt
despre toleranþã.
12. Este frumoasã viaþa, doamnã director?
Viaþa poate fi frumoasã dacã ºtii cum sã o faci frumoasã ºi apoi sã
ai puterea sã o pãstrezi aºa.
Vã mulþumesc doamnã director.
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Planul de perspectivã - traiect al reþelei electrice de transport
Gheorghe Indre,
Director de program
DMA

Restructurarea
ºi reforma sectorului
industriei
energetice
reprezintã, fãrã îndoialã,
procese
de
mare
cuprindere ºi profunzime,
care
au
determinat
schimbãri semnificative în
viaþa întregii societãþi româneºti. A apãrut un
nou mod de a gândi ºi de a asigura nevoile
energetice individuale ºi colective. Asociat
acestora, a apãrut un nou cadru legislativ
ºi instituþional de neimaginat ºi aproape
incredibil în urmã cu 10 ani când aceste
procese au demarat în trombã, animate de un
mare entuziasm ºi împovãrate de la fel de mari
speranþe ºi aºteptãri.
Modul de soluþionare a problemelor legate
de producerea, transportul ºi distribuþia ºi
comercializarea energiei electrice s-a schimbat
radical ca urmare a separãrii activitãþilor
economice de bazã din sector, a reorganizãrii
acestora pe baze comerciale definite contractual
dupã un set de reglementãri noi specifice
înfiinþãrii ºi dezvoltãrii pieþei liberalizate
pentru producerea ºi comercializarea energiei
electrice, precum ºi ca urmare a schimbãrii
formei de proprietate asupra societãþilor care
presteazã aceste activitãþi prin dezvoltarea
proceselor de privatizare.
Piaþa liberalizatã, privitã ca cel mai eficient
instrument de alocare economicã a resurselor
uriaºe angajate în procesele economice
specifice sectorului energetic, pare sã rãspundã
cu succes provocãrilor pe termen scurt ºi
mediu. De asemenea, pare sã motiveze ºi
sã stimuleze eforturile participanþilor în acest
interval de timp.
Marea provocare adresatã însã pieþei
liberalizate sau, în termen mai puþini riguroºi,
“mãnuºa aruncatã” acestui model de organizare
ºi funcþionare a industriei de electricitate, este
reprezentatã de asigurarea resurselor necesare
dezvoltãrii pe termen lung. Investiþiile necesare

au valori foarte mari ºi se recupereazã în
mulþi ani. Liberalizarea pieþei ºi introducerea
concurenþei - asociate cu viteza de schimbare
a soluþiilor ºi tehnologiilor, cu incertitudinile
privind evoluþia pe termen lung a preþurilor pe
piaþa resurselor, creºterea continuã a exigenþelor
privind protejarea mediului - sunt numai câteva
din restricþiile purtãtoare de risc ºi nesiguranþã

ce trebuie considerate în orice plan de afaceri
al unui mare investitor, precum ºi în modelele
de planificare a dezvoltãrii pe termen lung.
În aceste condiþii activitatea de planificare
a infrastructurii Sistemului Energetic Naþional
devine mult mai complexã ºi mai pretenþioasã.
Toate fenomenele ºi procesele inginereºti,
economice, comerciale au un caracter stochastic
foarte pronunþat, iar colectarea datelor ºi
informaþiilor necesare alimentãrii scenariilor de
dezvoltare presupune contribuþia unui numãr
mare de furnizori ai acestora, fiecare dintre ei
având de regulã propria sa strategie ºi propriile
sale perspective de dezvoltare optimã.
Cea mai importantã problemã devine
aceea a atribuirii responsabilitãþii pentru
planificarea dezvoltãrii sistemului
electroenergetic unei entitãþi
capabile sã defineascã, sã
concentreze, sã prelucreze ºi
sã interpreteze corect datele ºi
informaþiile necesare elaborãrii
planurilor de dezvoltare. Conform
prevederilor legii, instituþia
autoritãþii centrale responsabilã
de
elaborarea
politicilor
energetice la nivel naþional este
Ministerul de resort care, pe baza
programelor ºi prioritãþilor de
dezvoltare economicã prevãzute
în programul de guvernare,
indicã principalele resurse care
se au în vedere pentru acoperirea
necesarului de energie, obiectivele privind
protejarea mediului înconjurãtor, politica
privind importurile de resurse energetice,
mãsurile de reducere a dependenþei de aceste
importuri, politica de dezvoltare a pieþelor
de energie ºi resurse energetice, politica de
privatizare, politicile sociale º.a.
Legea energiei electrice, în forma ei din
2003 ºi în versiunea mai recentã adoptatã
de Parlament în 2007, stabileºte pentru
Transelectrica în calitatea sa de TSO obligaþia
de a elabora Planul de Perspectivã privind
dezvoltarea reþelei electrice de transport (RET)
pe un orizont de 10 ani, þinând cont de
perpectivele de evoluþie a surselor
de producere a energiei ºi de
evoluþia consumului de energie
electricã, atât ca mãrime cât ºi ca
distribuire în teritoriu.
Planul
de
Perspectivã
pentru dezvoltarea RET este un
document de planificare, cu
conþinut preponderent tehnic
ºi se elaboreazã în principal pe
bazã de studii de sistem ºi studii
de prognozã privind evoluþia
producerii ºi consumului de
energie electricã la nivel naþional
ºi evoluþia tranzacþiilor cu energie
electricã pe piaþa regionalã
consideratã ca parte integrantã
a pieþei interne de electricitate a Uniunii
Europene.
Planul de Perspectivã este un document,
rezultat ca urmare a studiilor specifice
procesului de planificare a dezvoltãrii reþelei
de transport. Principalele studii din aceastã
categorie au ca obiect:
a. Evaluarea stãrii actuale a RET ºi a

performanþelor sale
b. Analiza comportamentului în exploatare a
instalaþiilor existente ºi definirea modalitaþilor ºi
necesitãþilor de intervenþie pentru modernizare
ºi îmbunãtãþire prin lucrãri de mentenanþã
majorã
c. Determinarea necesitãþilor de dezvoltare
ºi extindere a RET, pentru a rãspunde rezultatelor
identificate în studiile de prognozã menþionate
anterior
d. Evaluarea evoluþiei tehnologiilor ºi
echipamentelor de comutaþie, automatizãri,
protecþie prin relee, SCADA etc.
e. Analiza soluþiilor actuale de realizare a
schemelor de conexiuni
f. Studii de dimensionare ºi verificare a

instalaþiilor ºi echipamentelor
g. În toatã aceastã gamã de studii nu intrã
studiile preinvestiþionale
Unele estimãri privind valoarea lucrãrilor
din Planul de Perspectivã sunt preliminãri
orientative ale volumului de investiþii si lucrãri
ºi ale dimensiunii lor financiare. Valorile
mai apropiate de realitate se determinã la
fazele de elaborare a studiilor investiþionale
de prefezabilitate ºi de fezabilitate ºi sunt
considerate în elaborarea planului de afaceri
ºi în dimensionarea planurilor ºi programelor
anuale de investiþii.
Având în vedere orizontul de planificare de
10 ani, Planul de Perspectivã indicã :
1. Care lucrãri din categoria celor
menþionate anterior trebuie realizate din
punctul de vedere al siguranþei în funcþionare,
unde, si când ?
2. Care este valoarea estimatã, þinînd cont
de costul unor lucrãri similare anterioare ºi care
este evoluþia preconizatã a preþurilor.
Planul de perspectivã este o lucrare de
planificare strategicã, cu valori probabile
condiþionate de precizia ºi gradul de încredere
al prognozelor care, la rândul lor, sunt
dependente de calitatea datelor ºi informaþiilor
colectate de la partenerii din piaþã.
Din motivele prezentate anterior,
reglementãrile în vigoare prevãd actualizarea
acestui document la fiecare 2 ani, cu cerinþa ca
pe primii 5 ani valorile sã prezinte o apreciere
cît mai apropiatã de realitate ºi un nivel de
încredere ridicat, pentru urmãtorii 5 ani ele
având un caracter orientativ.
Structura, rolul ºi functiile Planului de
Perspectivã al Transelectrica vor fi detaliate în
numerele urmãtoare ale buletinului „Impuls”.
Pagina 3
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Bilanþ al realizãrilor TELETRANS în 2006
Ion Nedelcu,
Director general TELETRANS
Anul 2006 a reprezentant pentru
TELETRANS un an al dezvoltãrii
portofoliului de servicii ºi îmbunãtãþirea
continuã a relaþiei cu partenerii.
O primã realizare demnã de notat
este punerea în funcþiune a propriei
reþele de transmisiuni pe fibrã opticã în
tehnologie DWDM între Arad, Timiºoara, Porþile
de Fier, Craiova, Bucureºti ºi Constanþa.
O altã realizare este începerea procesului
de implementare a Sistemului de Management
al Securitãþii în conformitate cu standardele de
securitate, în domeniul reþelelor de date, BS
7799:2-2005, ISO 27001. Atestarea SMSI a
TELETRANS va reprezenta pentru toþi partenerii
sãi o garanþie suplimentarã privind calitatea
serviciilor prestate ºi încrederea cã informaþiile
furnizate beneficiarilor sunt tratate conform unui
sistem integrat de management al securitãþii
informaþionale, certificat de un organism
independent.

În cadrul serviciilor prestate cãtre
Transelectrica în cursul anului 2006,
TELETRANS a început procesul de
realizare a WAN-urilor aferente
Sucursalelor de Transport, care integreazã
locaþiile unei sucursale (sedii sucursale,
staþii, sedii CERET). Prin aceasta vor fi
completate serviciile deja implementate
prin proiectele de investiþii On-Grid ºi
Off-Grid, destinate în special Operatorului de
Sistem, cu servicii specifice destinate Operatorului
de Transport.
Realizarea ºi implementarea aplicaþiilor
de Active Directory la nivelul Sucursalelor de
Transport, care sã fie integrabile într-un Active
Directory de companie, reprezintã o alta acþiune
importantã a SC TELETRANS pentru anul 2006.
Aplicaþiile “Web based” realizate de cãtre
TELETRANS în anii anteriori au fost continuate ºi în
anul 2006 cu o nouã serie de aplicaþii, dintre care
amintim “Tablourile de Bord” pentru Sucursalele
de Transport ºi “Web Site cu autoadministrare”
pentru Operatorul Pieþii de Echilibrare. Tot în acest
an, la solicitarea Companiei a fost realizat un nou

“Web Site Transelectrica” pentru o reprezentare
adecvatã a poziþiei de Companie listatã la bursã.
De altfel, prin acþiunile întreprinse în 2006
TELETRANS a deschis un nou model de business,
respectiv furnizarea de servicii IP, focalizate
pe servicii Internet, VPN, VoIP ºi servicii de
videoconferinþã IP. Întãrirea poziþiei TELETRANS
de jucãtor pe piaþa serviciilor IP este recunoscutã
ºi de faptul cã în 2006 TELETRANS a creat
un nod RONIX pentru facilitarea interconectãrii
operatorilor de tip Internet Service Provider.
Anul 2006 a însemnat pentru TELETRANS ºi
o consolidare a poziþiei de “Carrier” prin ofertarea
de servicii de fluxuri digitale pentru principalii
operatori de telecomunicaþii din România, cum
ar fi RCS&RDS SA, GTS TELECOM SA, UPC
(ASTRAL Telecom), EUROWEB SA, 2K Telecom,
Orange România SA.
Nu în ultimul rând, amintim de implementarea
în TELETRANS a sistemului ERP Oracle
Applications, realizatã într-un termen scurt,
printr-o strânsã colaborare între contractor ºi
departamentele beneficiare (economic, resurse
umane ºi IT).

Sucursala de Transport Sibiu finalizeazã proiectul
„ la cheie”– Staþia de 400/220 kV IERNUT
Florin Balasiu,
Director ST Sibiu

Realizãrile Sucursalei
de Transport Sibiu în
anul 2006 se înscriu în
calendarul activitãþilor cu
un puternic impact tehnic,
economic ºi mediatic al
Transelectrica.
Activitatea ST Sibiu, centratã pe
îndeplinirea cu succes a misiunii
principale de exploatare în condiþii de
siguranþã a instalaþiilor reþelei electrice
de transport din gestiunea sa, s-a
desfãºurat în concordanþã cu liniile
directoare din cadrul programelor pe
anul 2006, în domeniile exploatãrii
instalaþiilor, realizãrii lucrãrilor
de mentenanþã, dezvoltãrii si
retehnologizãrii instaþiilor, precum ºi
în domeniul manifestãrilor ºtiintifice
interne ºi internaþionale.
Pentru cã noi considerãm cã
pentru ST Sibiu evenimentul anului
l-a constituit finalizarea staþiei
de 400/220 kV Iernut, în cele ce
urmeazã ne vom opri asupra acestui
proiect.
La 29 noiembrie 2006
a avut loc inaugurarea staþiei
de 400/220 kV Iernut – Târgu
Mureº, din cadrul proiectului
de retehnologizare a staþiei de
400/220/110 kV Iernut, etapele
I ºi II.
Staþia de 400/220 kV Iernut,
care face parte din portofoliul de
staþii gestionate de ST Sibiu, este
cea de-a ºaptea staþie electricã
de transport modernizatã ºi pusã
în funcþiune de Transelectrica
printr-un proiect „la cheie”.
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Lansat în anul 2005,
proiectul de retehnologizare
a staþiei de 400/220 kV
Iernut se înscrie în strategia
de modernizare a 15 staþii
electrice, prin proiecte „la
cheie”, prin introducerea
tehnologiilor de vârf care
conduc la creºterea siguranþei
ºi eficienþei în operare.
Pusã în funcþiune etapizat, între
anii 1963 - 1974, în configuraþia
a doua staþii distincte de 400 kV ºi
respectiv 220/110 kV, vechea staþie
Iernut a parcurs o transformare totalã.
Lucrãrile de retehnologizare au
constat din înlocuirea echipamentelor
primare ºi secundare de comandãcontrol - protectie - semnalizare cu
echipamente moderne ºi performante
de ultimã generatie ºi au avut ca scop
realizarea unei staþii noi ºi moderne,
mãrirea gradului de disponibilitate
a staþiei de 400/220 kV Iernut ºi
posibilitatea de teleconducere a
staþiei.
Staþia de 400/220 kV Iernut este
acum o staþie nouã ºi ultramodernã.

Performanþele staþiei constau din
integrarea totalã a staþiei în sistemul
SCADA ceea ce înseamnã cã are
toate funcþiile care pot fi accesate de
la distanþã prin dispecerul energetic
local sau naþional, teleconducerea
staþiei fiind realizatã de la Dispecerul
Energetic Naþional, staþia urmând astfel
sã fie funcþionalã fãrã personal. Staþia
are un grad ridicat de fiabilitate, ceea
ce conduce la scãderea costurilor de
mentenanþã ºi de transport al energiei
electrice, diminuarea semnificativã
a pierderilor de energie în instalaþii,
reducerea gradului de poluare,
creºterea siguranþei în alimentarea
consumatorilor din zona Transilvania
ºi asigurarea tranzitului de putere

din zonele excedentare (Oltenia,
Transilvania vest) spre zona de nord
a Transilvaniei, asigurarea evacuãrii
puterii din termocentrala Iernut
(aproximativ 800 MW în prezent).
Staþia este adaptatã cerinþelor de
funcþionare interconectate a SEN cu
UCTE.
Lucrãrile de retehnologizare a
staþiei de 400/220 kV Iernut s-au
derulat în perioada mai 2005
– octombrie 2006. Partea de 110
kV a staþiei Iernut – etapa a III-a este
în prezent în curs de execuþie ºi
urmeazã sã fie pusã în funcþiune în
septembrie 2007.
Contractorul general al acestui
proiect este firma Siemens – Austria.
Valoarea totalã a investiþiei
este de 26 milioane de Euro,
din care valoarea lucrãrilor staþiei
400/220 kV este de aproximativ
16 milioane Euro. Finanþarea
este asiguratã prin credit extern
acordat Transelectrica de cãtre
Banca Mondialã astfel: 100%
credit pentru partea strãinã
(echipamente), respectiv 80%
credit ºi 20% din surse proprii
Transelectrica pentru partea
localã (construcþii-montaj).
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FORMENERG - radiografia performanþei
Dragos Florescu,
Director general FORMENERG

Un alt sfârºit de an. Un nou
început. ºi nu oricare: începutul lui
2007. Nu poþi sã nu te întrebi ce va
fi dupã ce vei fi pãºit acest prag. ºi
eºti tentat sã tragi linie ºi sã aduni.
Cu bune, cu rele, cu împliniri sau
eºecuri.
Pentru SC Formenerg SA anul 2006 a fost
un an bun. Dacã acum 35 de ani se ocupa doar
de formarea ºi perfecþionarea personalului din
domeniul energetic, cu timpul a înþeles cã
lumea în care trãim se schimbã rapid ºi, pentru
a te menþine în topul celor mai buni, trebuie
sã te adaptezi. S-a modernizat continuu, ºi-a
îmbunãtãþit baza materialã ºi, ceea ce este
cel mai important, a þinut cont întotdeauna de
nevoile clienþilor sãi, diversificându-ºi temele
abordate. Apropierea conþinutului cursurilor de
formare de cerinþele pieþii reprezintã un mijloc
de asigurare a calitãþii în acest domeniu.
Tema formãrii profesionale ºi a învãþãrii
continue în România, deºi apare periodic în
atenþia publicului, rãmâne cumva în penumbrã.
Procentele sunt neschimbate:1,1% din totalul
forþei de muncã existente în þara noastrã
acceseazã programele de formare (comparativ

cu UE unde procentul este de 8,5%) ºi
11% - societãþile care apeleazã la aceste
programe de formare profesionalã
(spre deosebire de 70% în Uniunea
Europeanã).
Discuþia care se impune privitor la
aceastã temã nu se face sau nu ar trebui
sã se facã doar în contextul aderãrii
României la Uniunea Europeanã.
Problema este foarte importantã pentru viitorul
ºi pentru nivelul nostru de educaþie. Pregãtirea
continuã trebuie fãcutã în toate domeniile.
Teoretic, vehiculãm concepte ºi acceptãm
noi provocãri, elaborãm proiecte ºi adoptãm
acte normative care susþin metode inovative
de învãþare, dezvoltarea tehnologiilor de
informare ºi comunicare º.a. Practic, undeva,
lanþul comunicãrii se întrerupe. Puþini
dintre angajatori au înþeles ce înseamnã a fi
competitiv. Când vor fi realizat acest lucru
va fi prea târziu. Pentru ei. Dar, din pãcate, ºi
pentru noi ca europeni.
Formarea profesionalã, conform Codului
Muncii, este obligatorie în România. Dar este,
mai ales, necesarã în mãsura în care societãþile
de formare ºi perfecþionare profesionalã se
pliazã pe nevoile ºi cerinþele celor care vor
sa facã faþã schimbãrilor. Formenerg a înþeles

acest lucru. Dovada acestui fapt este cã în
2006, comparativ cu 2005, cifra de afaceri
a societãþii s-a dublat iar profitul a crescut
de aproape patru ori. Anul acesta a ocupat,
pentru al doilea an consecutiv, locul III în
Topul Naþional al firmelor, premiu acordat de
Camera de Comerþ ºi Industrie a României, iar
portofoliul larg de clienþi ºi aria diversificatã
de servicii oferite reprezintã cartea de vizitã a
acestei societãþi.
Pentru anul 2007, din totalul de 304
cursuri susþinute de Formenerg, cel puþin 30%
sunt cursuri noi, propuneri ale angajatorilor
care au înþeles ce înseamnã performanþa.
ºi performanþa nu reprezintã altceva decât
învãþarea continuã, formarea ºi reînnoirea
competenþelor necesare participãrii susþinute
la o societate a cunoaºterii.
Adaptarea la cerinþele pieþii reprezintã
cheia succesului nu numai pentru Formenerg,
ci pentru toate societãþile din economia
româneascã. Formenerg va avea, ca ºi pânã
acum, aceeaºi misiune: de a furniza servicii
de calitate ºi de a continua sã sprijine, din
punct de vedere organizatoric ºi informaþional,
dezvoltarea economiei româneºti ºi a
societãþilor care activeazã în domeniul
energetic, dar ºi în celelalte domenii.

2006 - an plin de realizãri pentru Sucursala de
Transport Cluj
Ciprian Bud,
Director ST Cluj

Sucursala de Transport
Cluj încheie anul 2006
cu multe realizãri atât în
activitatea de exploatare a
instalaþiilor sale (programe
de mentenanþã, remedieri
operative ale instalaþiilor
cauzate
de
fenomenele
meteorologice sau hidrologice),
cât ºi în activitatea de investitii ºi
a celorlalte programe (lucrãri de
deviere linii cauzate de amplasarea
unor noi obiective, organizarea de
manifestãri tehnice sau tehnicoºtiinþifice ºi altele).
În cursul acestui an Sucursala
de Transport Cluj nu a înregistrat
niciun accident de muncã, caz
de incendiu sau de daune prin
efracþiuni. De asemenea, numãrul
total de incidente care s-au produs
în decursul anului a fost cel mai
scãzut de la infiinþarea sucursalei
ºi pana acum, ceea ce a plasat-o
în loc de frunte între sucursalele
Transelectrica.
Una din cele mai notabile
realizãri ale acestui an o constituie,
fãrã indoiala, punerea în funcþiune
a staþiei de 400/220 kV Roºiori.
Staþia Roºiori este acum complet
retehnologizatã printr-un contract
“la cheie” încheiat cu Jacobsen
Elektro – Norvegia ºi este echipatã
printre altele cu :
- întreruptoare ºi transformatoare

de mãsurã de fabricaþie
ABB.
- separatoare de
fabricaþie
HAPAM
(Olanda).
- bare rigide de 220
kV.
- autotransformator
SIEMENS – Kanciar cu
o singurã unitate.
- sistem centralizat antiincendiu,
antiefracþie ºi supraveghere video
introdus în SCADA.
- telecomunicaþii pe FO.
- sistem de drenaj al apelor
pluviale pe întreg teritoriul staþiei.
- sistem de teleconducere (din
staþia Baia Mare 3).

O altã realizare importantã în
domeniul investiþiilor este execuþia
în timp record a pozãrii (în 3,5 luni)
cablului subteran de fibrã opticã
metropolitan, în lungime de 24,6
km ºi valoare de 460.000 Euro.
De asemenea, datoritã unei
conlucrãri exemplare cu DET ºi
FDFEE Electrica Transilvania Nord,
într-un timp record de numai 7
sãptãmâni, s-a finalizat partea
primarã de 110 kV din cadrul
lucrãrii “ Mentenanþã majorã staþia
220/110/20 kV Cluj Floreºti ”.
În primavara anului 2006 ST
Cluj s-a confruntat cu probleme
deosebite,
datoritã
ploilor
abundente care au condus la

ruperea acceleratã a malului. Prin
consolidarea provizorie a stâlpului
Nr. 40 al LEA 400 kV Gãdãlin
– Roºiori, soluþie adoptatã de
personalul sucursalei, s-a reuºit
menþinerea în funcþiune a acestei
linii pânã la pregãtirea lucrãrilor
de remediere ºi executarea noii
fundaþii, chiar ºi în condiþiile
spãlãrii complete a terenului de
fundare pe o laturã a stâlpului de
cãtre ape.
De
asemenea,
trebuie
sa evidenþiem ºi
succesul
simpozionului
ºi
expoziþiei
internaþionale “Modern power
systems ” organizatã de ST Cluj în
8-11 noiembrie 2006, la care au
participat peste 140 de specialiºti
ºi factori de conducere din 7 þãri ºi
s-au prezentat 85 de lucrãri de mare
interes pentru toþi cei prezenþi.
Întreg personalul sucursalei
este hotãrât ca în anul 2007 sã
menþinã nivelul realizãrilor la cote
cât se poate de ridicate. Avem în
vedere printre altele finalizarea
lucrãrilor de mentenanþã de mare
anvergurã în staþiile Cluj Floreºti
ºi Sãlaj. Tot în anul 2007 se va
derula un ambiþios proiect de
investiþie majorã cu implicaþii
internaþionale: realizarea liniei
de interconexiune internaþionalã
de 400 kV Oradea Sud-NãdabBekescsaba (Ungaria), proiect
început în a doua jumãtate a
anului 2006.
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ST Craiova – Sucursala premierelor
Ion Merfu,
Director S.T.Craiova
Pornind de la misiunea sa, aceea de a
asigura funcþionarea stabilã a sistemului
electroenergetic naþional
(SEN),
respectarea
în
funcþionare a standardelor
UCTE ºi participarea la piaþa
unicã europeanã a energiei
electrice,
Transelectrica
încã de la infiinþarea sa a
început un amplu proces de
modernizare a infrastructurii
de transport.
O componentã importantã a acestui
proces a constituit-o modernizarea
staþiilor de transformare ºi, în mod
normal, procesul a început cu staþiile
care realizeazã interconectarea SEN cu
sistemele energetice vecine ºi cu staþiile
de evacuare a puterii din cele mai mari
centrale electrice din România.
Pornind de la aceste principii, aºa
cum era firesc, la Sucursala de Transport
Craiova procesul de retehnologizare
a început cu modernizarea staþiilor
de 400 kV Þînþãreni, Porþile de Fier ºi
Urecheºti.
Prin acest proces de retehnologizare
au fost montate în staþie echipamente
primare moderne, de ultima generaþie ºi
cu grad mare de fiabilitate ºi s-au realizat

sisteme moderne de comandã – control ºi
supraveghere a staþiilor.
Prima staþie la care au fost finalizate
lucrãrile de modernizare a fost staþia 400
kV Þînþãreni, inaugurarea oficialã fiind
facutã la sfârºitul anului 2002. Etapa
urmatoare a constat din modernizarea
staþiei de 20 kV care asigurã alimentarea
serviciiilor interne ale staþiei. Lucrãrile au
fost finalizate în anul 2005 ºi cu aceastã
ocazie s-a realizat ºi integrarea staþiei de
20 kV în sistemul general de comandãcontrol al staþiei de 400 kV.
Punerea în funcþie a noului sistem
EMS - SCADA la DEN (sistemul AREVA)

ºi realizarea sistemului de comunicaþii pe
fibrã opticã montatã pe liniile de transport a
permis o noua abordare a exploatãrii staþiilor

retehnologizate ºi anume conducerea de la
distanþã a staþiei respective (Teleconducere).
ST Craiova s-a implicat foarte puternic
în acest proces ºi a hotarât ca prima
staþie din zona sa de activitate care va
fi telecondusã sã fie staþia de 400 kV
Þînþãreni.
Realizarea teleconducerii staþiei a necesitat
mai multe acþiuni:
- instalarea unui nou sistem micro SCADA
tip ABB în staþie;
- integrarea sistemului SCADA din staþie în
noul sistem SCADA al DEN;
- montarea la DET Craiova a unui sistem de
supraveghere ºi modernizare similar cu cel din
staþia Þînþãreni;
- instruirea personalului de la DET
Craiova ºi staþia Þînþãreni pentru realizarea
operaþiunilor de teleconducere;
- elaborarea unei proceduri
operaþionale privind sarcinile ºi atribuþiile
personalului de la DET ºi din staþie în
realizarea teleconducerii;
În cursul lunii octombrie 2006 s-a
efectuat prima manevrã în staþia Þînþãreni
prin comanda de la DET Craiova.
Astfel, ST Craiova a rãspuns
cu promptitudine, eficienþã ºi
profesionalism provocãrii lansate
de conducerea Transelectrica la
începutul anului 2006, ºi anume
ca pânã la ºfârºitul anului fiecare
sucursalã sã aibã cel puþin o staþie
telecondusã.

Anul 2006 pentru Sucursala de Transport Piteºti
Neculai Popescu,
Director ST Piteºti
Fãrã
îndoialã,
evenimentul
anului
2006 pentru sucursale
de transport Piteºti l-a
constituit finalizarea ºi
punerea în funcþiune ºi
inaugurarea staþiei de 400 kV,
ultima etapã din proiectul de
modernizare a staþiei Slatina
400/220 kV.
Staþia de 400/220 kV Slatina
este cea de a ºasea staþie electricã
de transport modernizatã de
Transelectrica printr-un proiect
la cheie.
Lucrãrile de retehnologizare a
staþiei s-au executat în douã etape
distincte, impuse de menþinerea
condiþiilor de siguranþã în
alimentarea ALRO Slatina:
- În iunie 2005 s-a pus în
funcþiune staþia de 220 kV
Slatina
- În septembrie 2006 s-a
pus în funcþiune staþia de 400
kV Slatina
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Lansat în anul
2003, proiectul de
retehnologizare
a
staþiei de 400/220
kV Slatina se înscrie
în
strategia
de
modernizare a 15 staþii
electrice, prin proiecte
„la cheie”, prin introducerea
tehnologiilor de vârf care conduc
la creºterea siguranþei ºi eficienþei
în operare.
Pusã în funcþiune etapizat,
între anii 1965 - 1972, în
configuraþia a douã staþii distincte
de 400 ºi respectiv 220 kV,
staþiile Slatina au parcurs o
transformare totalã. Lucrãrile
de retehnologizare au constat
din înlocuirea echipamentelor
primare ºi secundare de
comandã, control, protecþie ºi
semnalizare cu echipamente
moderne ºi performante de ultimã
generaþie, devierea liniilor de
400 kV Porþile de Fier, Þânþãreni,
Bucureºti Sud ºi Drãgãnesti Olt
din vechea locaþie a staþiei în

noua locaþie a staþiei de 400 kV
ºi au avut ca scop realizarea unei
staþii noi ºi moderne adaptatã
cerinþelor necesare funcþionãrii
interconectate a SEN cu UCTE.
Staþia de 400 kV Slatina
este o staþie complet nouã ºi
ultramodernã. Performanþele
staþiei, care îi oferã grad de unicat
în sistemul energetic naþional
constau din reducerea spaþiului
alocat cu aproximativ 40%,
reducerea poluãrii, integrarea
totalã a staþiei în sistemul SCADA
ceea ce înseamnã cã are toate
funcþiile care pot fi accesate
de la distanþã prin dispecerul
energetic local sau naþional,
teleconducerea staþiei de la
Dispecerul Energetic Naþional
ºi, astfel, exploatarea staþiei fãrã
personal, fiabilitate ridicatã care
conduce la scãderea costurilor
de mentenanþã ºi de transport
al energiei electrice, diminuarea
semnificativã a pierderilor de
energie în instalaþii, creºterea

siguranþei în alimentarea
consumatorilor din zona
Muntenia, Oltenia ºi Combinatul
de aluminiu ALRO Slatina, unul
din cei mai mari consumatori
de energie din zonã. Staþia
este adaptatã cerinþelor de
funcþionare interconectate a SEN
cu UCTE.
Soluþiile de realizare a
staþiei de 400 kV ca ºi a pãrþii
de 220 kV reprezintã un mod
de abordare în premierã în
România, care a fãcut posibilã
construcþia de la temelie a
ambelor staþii în aceeaºi locaþie
(locaþia actualei staþii de 400 kV
a fost disponibilizatã ºi, dupã
demolare, va fi redatã circuitului
agricol).
Contractorul general pentru
acest proiect este firma ABB
Power Technologies -Suedia.
Valoarea totalã a investiþiilor
pentru staþiile de 220 si 400 kV
este de 37,2 milioane USD,
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din care 22,71 milioane USD
pentru staþia de 400 kV, inclusiv
devierea liniilor de 400 kV.
Finanþarea este asiguratã
prin credit extern acordat
Transelectrica de cãtre Banca
Norvegiana de Investiþii - Nordic
Investment Bank (NIB), cu
garanþie suveranã ºi de banca
suedezã Credit Agricol Indosuez
(CAI).
De asemenea, demn de
menþionat pentru ST Piteºti în
anul 2006 este ºi organizarea
la Curtea de Argeº , în
perioada 06-08.09.2006 a celei
de-a doua editii a simpozionului
„Transformatoare de putere”,
care s-a desfãºurat sub egida
CIGRE –A2.
Prin grija CIGRE au fost
prezentate: activitatea SC
A2 Transformers, lucrarea
„Assessment of mechanical/
thermal condition of two
power transformers” de cãtre
Harry Fridman ºi douã tutoriale
remarcabile de cãtre Victor
Sokolov
„Life Management
Techniques
for
Power

Transformers” ºi John Lapworth
„Transformer
Condition
Assessment”.
În cadrul simpozionului
au fost abordate urmãtoarele
subiecte: sisteme de izolaþie –
evaluarea stãrii acestora, tehnici
de revitalizare, estimarea duratei
de viaþã restanþe; monitorizarea ºi
diagnosticarea transformatoarelor
de putere; metode de analizã ºi
diagnosticarea transformatoarelor
de putere; soluþii novatoare pentru
proiectarea ºi construcþia
transformatoarelor de putere.
Dintre
concluziile
simpozionului menþionãm:
• Tendinþa accentuatã
spre tratamentul sistemelor de
izolaþie ulei – hârtie precum ºi
pentru tehnicile de diagnosticare
a acestora;
• Folosirea sistemelor de
monitorizare – diagnosticare
în
funcþie
de
starea
transformatoarelor de putere;
• Dezvoltarea metodelor
de analizã ºi diagnosticare în
funcþie de condiþiile proprii de
exploatare a transformatoarelor;
• Tendinþa de realizare
a autotransformatoarelor cu
impedanþã constantã în toatã
gama de reglaj.

Diplome si premii pentru Transelectrica
În cadrul Galei Premiilor Pieþei
de Capital, ediþia 2006, organizatã de
Asociaþia Brokerilor ºi Bursa de Valori
Bucureºti, în ziua de 20 noiembrie
2006, Transelectrica a obþinut Premiul
de Excelenþã pentru cea mai apreciatã
ofertã publicã de acþiuni sau obligaþiuni
- categoria emitenþi – .

Clasamentul a fost realizat pe baza
rezultatelor
economico-financiare
deosebite înregistrate de Companie în anul
2005.

De asemenea, Compania a fost
nominalizatã ºi la categoria „Cel mai
atractiv emitent listat la Bursa de Valori
Bucureºti sau RASDAQ”.
Nominalizãrile au fost propuse de
cãtre membrii comunitãþii brokerilor din
România care, prin vot electronic, au
desemnat câºtigãtorii.
În cadrul Ediþiei a XIII-a a Topului
Naþional al Firmelor, organizatã de Camera
de Comerþ ºi Industrie a României în ziua
de 24 octombrie 2006, Transelectrica a fost
premiatã cu locul I la domeniul de activitate
„Industrie”- categoria „Intreprinderi foarte
mari”.
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Arta SUCCESului în 99 trepte
În acest numãr, urmãtoarele 20 de trepte
21. Trebuie sã-þi faci
întotdeauna timp pentru a te
gândi. Gândirea este cheia spre
putere.
22. Trebuie sã-þi rezolvi zilnic
corespondenþa. Nimic nu trebuie
sã se cumuleze inutil.

Adaptare dupã Rentrop & Straton realizatã de Elena Ratcu

întotdeauna la mai bine ºi sã încerci
sã transformi visul în realitate
29. Trebuie sã-þi ameliorezi
continuu stilul de viaþã, eliminând
tot ce este lipsit de importanþã: relaþii
cu alþii, responsabilitãþi, sarcini etc.

34. Trebuie sã ai o mãsurã în
toate, chiar dacã îþi iubeºti foarte
mult munca. Priveºte-þi agenda
cu atenþie maximã ºi nu te supraaglomera cu alte sarcini sau
responsabilitãþi
35. Trebuie sã ai grijã ca tot
ceea ce înseamnã instrucþiuni,
organigrame, termene oportune sã
fie în atenþia tuturor ºi permanent
actualizate
36. Trebuie sã stãpâneºti arta
conversaþiei la telefon. Învaþã
sã pui punct unei convorbiri cu
multã politeþe, dar ferm
37. Trebuie sã alegi calea
cea mai scurtã, când se pune
problema comunicãrii. Dacã
este sã alegi între o scrisoare ºi o
convorbire telefonicã, pune mana
pe telefon !
38. Nu trebuie sã uiþi niciodatã
cã lângã un numãr de telefon
sã notezi ºi numele persoanei
respective

23. Nu trebuie sã uiti cã
timpul este cel mai de preþ
capital al tãu. Evitã orice
activitate inutilã
24. Trebuie sã rezolvi lucrurile
cele mai importante ºi mai
neplãcute la prima orã
25. Trebuie sã îþi impui sã fii
destins chiar ºi în situaþiile cele
mai dezagreabile. Nimic nu este
mai important decât sãnãtatea ºi
puterea ta de muncã
26. Trebuie sã te adresezi
celor mai buni colaboratori. Dacã
sunt cu adevãrat buni, îþi vei
economisi ºi timp ºi bani
27. Trebuie sã-þi pãstrezi
mereu standardul de viaþã
28. Trebuie sã visezi
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30. Trebuie sã-þi organizezi
ziua de lucru cât mai eficient:
programeazã întâlnirile de afaceri
cu partenerii fie dimineaþa, fie
dupã-amiaza. Astfel ziua de lucru
nu va fi trunchiatã.
31. Trebuie sã înveþi sã recunoºti
cã unii ºtiu mai mult decât tine
despre un anume subiect.
Lasã-i atunci sã decidã singuri pe
domeniul lor de activitate
32. Nu trebuie sã închei o zi de
lucru fãrã a stabili planul de bãtaie
pentru ziua urmãtoare. Fã-þi o listã
de prioritãþi ºi încercã sã o respecþi,
pe cât posibil. Vei avea sentimentul
cã totul a mers “ca pe roate” în ziua
planificatã
33. Trebuie sã-ti obiºnuieºti
echipa de lucru cu mici ºedinþe
sãptãmanale. Eficienþa va creºte

39. Trebuie sã pãstrezi doar
cãrþile de vizitã pe care le-ai
cerut sau care îþi sunt cu adevãrat
necesare. Scapã de cele care þi-au
fost “vârâte pe gât”
40. Trebuie sã sistematizezi
orice situaþie, imprejurare sau
insãrcinare de serviciu care se
repetã mai mult de trei ori într-un
an.
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