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Ca urmare a
procesului de
reformã a sectorului energetic românesc din
perioada 1998 – 2000, structura actualã a
capacitãþilor de generare a energiei electrice
din subordinea Ministerului Economiei si
Finanþelor (MEF) constã în principal din
companii de producere a energiei electrice,
diferenþiate in funcþie de energia primarã utilizatã: hidro, cãrbune,
hidrocarburi, nuclearã. Aceastã structurã necesitã adaptarea la
noile condiþii apãrute în ultimii ani în sector: dezvoltarea treptatã
a pieþei de energie electricã, liberalizarea totalã a acesteia de la
1 iulie 2007, evoluþia preþului hidrocarburilor care a modificat
semnificativ competitivitatea unor tehnologii pe piaþa de energie
electricã.
De asemenea, se simte acut nevoia unei viziuni globale privind
posibilitãþile ºi cãile cele mai potrivite de dezvoltare a capacitãþilor
de generare a energiei electrice, rezultat al unei analize unitare si
globale la nivelul SEN, bazatã pe considerarea condiþiilor specifice
ale þãrii ºi pe direcþiile principale de politicã energeticã formulate
recent la nivelul Uniunii Europene.
In aceste condiþii, în august 2006 Ministerul Economiei ºi
Comerþului (MEC) a dispus elaborarea unui studiu pentru analizarea
ºi oferirea de rãspunsuri la douã probleme majore ale SEN:

Dialoguri
Neconvenþionale
Astãzi dl. Rãzvan Cãtãlin Purdilã
Interviu realizat de Elena Ratcu, Secretar
General
Imi face plãcere sã discut astãzi neconvenþional
cu domnul Rãzvan Cãtãlin Purdilã, directorul
direcþiei Strategie, Cooperare Internaþionalã ºi Piaþã
de Capital, din cadrul Transelectrica.
Domnule Rãzvan Purdilã, aveþi un CV
impresionant. Sunteþi absolvent al Facultãþii
de Energeticã din cadrul Institutului Politehnic
Bucureºti ºi al Facultãþii de Matematicã din cadrul
Universitãþii Bucureºti. De la absolvirea celor
douã facultãþi ºi pânã în prezent, v-aþi desfãºurat
activitatea în cadrul sectorului energetic, acumulând
o experienþã de peste 30 de ani, dintre care 1617 în funcþii de conducere: director în cadrul
Centralei Industriale de Reþele Electrice din cadrul
Ministerului Energiei Electrice între anii 1987-1990;
directorul resurselor umane RENEL în perioada
1992-1997; directorul direcþiei de strategie CONEL
între anii 1998-2000. Odatã cu restructurarea
CONEL aþi devenit directorul directiei investiþii a
Transelectrica pânã în anul 2006, când aþi fost
numit directorul direcþiei Strategie, Cooperare
Internaþionalã ºi Piaþa de Capital. Desfãºuraþi
diverse activitãþi ºtiinþifice ca membru Eurelectric,
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Precizãri privind poziþia
Transelectrica pe piaþa de
energie electricã din România
Ca urmare a articolelor
apãrute în presa lunii februarie
2007 privind tranzacþiile cu
energie electricã, Transelectrica
precizeazã ºi pe aceastã cale
cã, în calitatea sa de Operator
de Transport ºi de Sistem din
România, are un rol neutru
pe piaþa de energie electricã.
Compania asigurã accesul
reglementat la reþeaua electricã
de transport, în condiþii de
transparenþã, nediscriminare
ºi echidistanþã pentru toþi
participanþii la piaþã.
Transelectrica
este
implicatã în piaþa de energie
electricã, în strictã conformitate

cu prevederile legii energiei
electrice, Codului Comercial,
Codului Reþelei Electrice de
Transport ºi ale licenþei date
de ANRE ºi în mãsura în care
structura de piaþã ar putea, prin
mecanismele de funcþionare, sã
afecteze siguranþa exploatãrii
Sistemului Electroenergetic
Naþional.
OPCOM a fost creat ca
filialã a Transelectrica, odatã cu
înfiinþarea Companiei, în anul
2000. Activitatea OPCOM
se desfaºoarã autonom ºi în
conformitate cu prevederile

continuare în pagina 3

al Societãþii Inginerilor Energeticieni din România,
al Asociaþiei de Politici Energetice din România
ºi al Comitetului de certificare profesionalã în
managementul proiectelor din cadrul Asociaþiei
Project Management România ºi sunteþi autor a
numeroase articole ºi lucrãri prezentare în þarã ºi
în strãinãtate.

continuare în pagina 4
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•
Forma optimã de modificare a structurii
sectorului de generare a energiei electrice, care
sã asigure creºterea siguranþei în alimentare
prin promovarea de noi structuri competitive
ºi viabile pe piaþã ºi sã conducã la creºterea
competitivitãþii pe piaþa internã ºi regionalã,
la consolidarea climatului concurenþial ºi la
eliminarea subvenþiilor de la o structurã la alta;
•
Definirea unor opþiuni strategice
de dezvoltare pe termen lung a capacitãþilor
de producþie a energiei electrice ºi cãldurii
în cogenerare, care sã conducã la asigurarea
necesarului de consum, cu costuri totale minime,
în condiþiile realizãrii urmãtoarelor obiective:
securitatea alimentãrii cu energie electricã; mixt de
resurse energetice utilizate care sã confere sectorului
energiei electrice competitivitate ºi siguranþã în
aprovizionare; creºterea eficienþei energetice la
generare, prin introducerea celor mai avansate
tehnologii disponibile; realizarea obiectivelor de
protecþie a mediului ºi de reducere a emisiilor de
CO2, în concordanþã cu angajamentele asumate de
România; menþinerea dependenþei de importurile
de resurse energetice la un nivel acceptabil;
promovarea utilizãrii resurselor energetice
regenerabile; definirea condiþiilor necesare pentru
promovarea ºi atragerea de urgenþã a capitalului
necesar modernizãrii ºi dezvoltãrii capacitãþilor
de producþie a energiei electrice ºi cãldurii în
cogenerare în Romania.
MEC a nominalizat Transelectrica pentru
contractarea acestui studiu, iar acesta a fost
contractat pe bazã de licitaþie deschisã, în
conformitate cu OUG 34/2006 ºi Legea 337/2006.
Caietul de sarcini a fost elaborat de Transelectrica,
potrivit cerinþelor exprimate de MEC în cadrul
Comitetului de Coordonare a studiului, constituit
în acest scop.
S-au prezentat 3 oferte de la firme internaþionale
de consultanþã: MW Consulting-Germania, Parsons
Brinckerhoff Power - U.K ºi KPMG - România.
Comisia de evaluare a ofertelor, constituitã în
cadrul Transelectrica, a evaluat ofertele conform
metodologiei ºi punctajelor din caietul de sarcini ºi
a hotãrât, pe baza punctajelor realizate de fiecare
ofertant, atribuirea contractului cãtre firma de
consultanþã Parsons Brinckerhoff Power U.K., cu
subcontractor ISPE Bucureºti (C31/28/11/2006).
Pentru buna realizare a studiului ºi utilizarea
celor mai recente ºi corecte informaþii, s-a constituit
un Comitet de Sprijin al proiectului, format din
cca. 20 specialiºti din cadrul celor mai importante
societãþi de producere a energiei electrice din
subordinea MEC, ai ANRE, OPCOM, Electrica ºi
Transelectrica. Studiul este împãrþit în douã faze
care sunt în curs de desfãºurare:
Faza I: Restructurarea sectorului de producþie
a energiei electrice din subordinea MEC în
condiþii actuale de piaþã, al cãrei termen de
predare este aprilie 2007. In 16 martie, 2007
Consultantul a prezentat propunerea de Raport
Final în cadrul Comitetului de Coordonare, cu
participarea membrilor Comitetului de Sprijin
ºi a analizat structura actualã a sectorului de
producere a energiei electrice ºi performanþele
pe piaþa de energie electricã ale societãþilor
de producere (arãtând punctele slabe ºi cele
tari), opþiunile de restructurare din caietul de
sarcini ºi opþiunile suplimentare propuse de
consultant. Aceste opþiuni vizeazã crearea unor
societãþi echilibrate ºi viabile pentru realizarea
de structuri competitive mixte, termo-hidro,
accelerarea procesului de privatizare ºi formarea
unei companii care sã asigure securitatea la
nivelul sistemului electroenergetic.
Pagina 2

Consultantul a dezvoltat scenarii de
restructurare pentru fiecare opþiune în parte, cu
respectarea cerinþelor beneficiarului. Scenariile
au fost evaluate multicriterial, din punct de
vedere al echilibrului portofoliului resurselor
primare utilizate, al cotei de piaþã, costului
unitar actualizat al energiei livrate ºi indicelui
de concentrare a pieþei. S-au avut în vedere
necesarul de consum de acoperit, evoluþia
preþurilor combustibilului ºi investiþiile noi
angajate, inclusiv cele rezultate din respectarea
condiþiilor de mediu impuse de UE.
Opþiunile de restructurare analizate sunt
mai echilibrate ºi permit o competitivitate ºi
viabilitate mai ridicatã decât structura actualã.
Acestea oferã perspectiva creãrii unor companii
mai eficiente de producere a energiei electrice,
prin încurajarea competiþiei între producãtori
ºi prin crearea posibilitãþii ca acestea sã poatã
concura în toate zonele caracteristice ale curbei
de sarcinã.

SEN
- centralele de termoficare din Bucureºti,
cu rol principal în securitatea alimentãrii zonei
ºi a stabilitãþii în SEN, vor fi cuprinse în noile
structuri, nefiind recomandatã trecerea lor în
subordinea primãriei.
Se considerã ca pe baza acestor recomandãri,
soluþia de restructurare propusã de studiu va
realiza un echilibru între companiile nou create,
va permite o competiþie realã între entitãþi ºi
continuarea acþiunilor de privatizare demarate.
Din punct de vedere al analizei
multicriteriale, aceastã soluþie va fi cea mai
apropiatã de soluþia optimã, îmbinând avantajele
acesteia cu urgenþa ºi posibilitãþile practice de
realizare, permiþând continuarea procesului
de privatizare ºi contribuind la îmbunãtãþirea
siguranþei în SEN.
Raportul Final al Fazei I va fi prezentat
pe 23 aprilie 2007 în prezenþa Comitetului de
Coordonare ºi a Comitetului de Sprijin.

Decizia de alegere a uneia din structurile
propuse depinde de opþiunea decidentului
(Guvernului), în funcþie de: mãrimea companiilor
rezultate în urma restructurãrii ºi a cotei de
piaþã a acestora; durata necesarã de realizare
a
procesului de restructurare; realizarea
unui echilibru al companiilor prin structura
mixtului de resurse energetice primare utilizate,
preþul unitar actualizat ºi cota de piaþã care sã
incurajeze competiþia; crearea unei Companii
Strategice care sã rãmânã în proprietatea statului
ºi care sã asigure siguranþa SEN; reducerea
influenþei guvernului în finanþarea sectorului
de producþie, prin privatizarea sa; continuarea
procesului de privatizare în forma în care a fost
demarat sau o altã abordare (de ex.: vânzare de
acþiuni prin bursã). Pentru fiecare din opþiuni,
raportul indicã cele mai adecvate structuri de
restructurare.
Comitetul de Coordonare a recomandat
consultantului ca raportul final sã indice o
propunere clarã de restructurare a companiilor
de producþie din subordinea MEF, care sã
prezinte cât mai multe din avantajele soluþiei
optime rezultate, dar care sã þinã seama de o
serie de aspecte ale prezentului, respectiv:
- urgenþa realizãrii restructurãrii printr-o
soluþie care sã poatã fi implementatã în timp
relativ scurt (o modificare amplã a structurii
sectorului de producþie datoritã divizãrii ºi
realocãrii patrimoniului companiilor ar necesita
o perioadã lungã de realizare datoritã redefinirii
formelor juridice de organizare a noilor
companii)
- restructurarea sã nu afecteze procesele de
privatizare care au demarat pentru Complexele
Energetice Rovinari, Turceni ºi Craiova
- necesitatea creãrii unei Companii Strategice
de producþie care sã rãmânã în proprietatea
statului ºi care prioritar sã asigure siguranþa în

Faza II : Dezvoltarea sectorului de producere
a energiei electrice în perioada 2007 – 2025 ºi
orientativ 2030, cu termen de predare: august
2007.
Consultantul a predat Raportul Tehnic nr. 1 în
care a realizat prognoza consumului de energie
electricã ºi termicã pânã în 2030, ipoteze privind
evoluþia preþului combustibililor, a identificat
obligaþiile de mediu ce revin sectorului energetic
în concordanþã cu reglementãrile U.E. si a stabilit
evoluþia capacitãþilor de producþie a energiei
electrice existente, a celor în curs de construcþie
ºi a celor decise.
De asemenea a supus analizei Comitetului
de Coordonare pachetul de scenarii ºi analize de
sensibilitate ce vor fi realizate privind dezvoltarea
capacitãþilor de producere a energiei electrice
ºi termice în cogenerare din România pentru
perioada 2007 – 2025 ºi orientativ 2030.
Raportul a fost analizat de cãtre Comitetul de
Coordonare care a recomandat consultantului
accentuarea analizelor ºi considerarea în scenarii
a urmãtoarelor aspecte: creºterea competitivitãþii
ºi eficienþei la generare prin considerarea celor
mai bune tehnologii disponibile; îmbunãtãþirea
performanþelor tehnico-economice ale grupurilor
existente care sunt sau vor fi supuse procesului
de retehnologizare; creºterea utilizãrii resurselor
energetice regenerabile ºi reducerea mai
accentuatã a emisiilor de CO2 în concordanþã
cu angajamentele recente ale U.E.; limitarea
dependenþei faþã de importurile de combustibil.
În continuare, studiul va analiza variante de
dezvoltare a capacitãþilor de generare funcþie
de tehnologiile utilizate, structura mixtului de
resurse energetice primare, utilizarea surselor
energetice regenerabile, reducerea emisiilor de
CO2.
Studiul va oferi MEF ºi Guvernului o
serie de strategii de dezvoltare. Pe baza
opþiunilor strategice adoptate privind
reducerea emisiilor de CO2, gradul de
utilizare a resurselor energetice regenerabile,
dependenþa de importuri sau continuarea
programului nuclear, studiul va permite
selectarea celui mai adecvat program de
dezvoltare.
De asemenea, acest studiu va fi util si
companiei Transelectrica pentru cã va defini
opþiunile posibile de dezvoltare a capacitãþilor
de generare, o informaþie esenþialã în abordarea
Planului de Dezvoltare a Reþelei Electrice de
Transport, a Planului de Investiþii ºi a Planului
de Afaceri al companiei.
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Precizãri privind poziþia Transelectrica pe piaþa de energie electricã din România
urmare din pagina 1
Legii Energiei Electrice, a Codului Comercial ºi a
Licenþei ANRE pentru activitatea de operator al
pieþei de energie electricã.
Transelectrica aplicã în contractele
sale tariful de administrare a pieþei,
reglementat de ANRE, iar veniturile
aferente sunt integral transferate la
OPCOM pentru ca filiala sã-ºi
desfãºoare activitatea economicã
specificã. Transelectrica nu realizeazã
profit din aceste mecanisme.
Sub coordonarea MEC ºi
ANRE, Transelectrica a contribuit la
dezvoltarea pieþei de energie electricã
din România, susþinând OPCOM prin
credite proprii ºi eforturi investiþionale
de dotare cu infrastructurã necesarã
administrãrii pieþei.
Transelectrica este interesatã de
susþinerea unei dezvoltãri corecte a
pieþei de energie electricã ºi, în acest
cadru, de valorificarea corespunzãtoare
a investiþiilor de infrastructurã fãcute,
în particular, de valorificarea potenþialului
OPCOM de transformare în bursã regionalã de
energie electricã.
Deoarece energia electricã este o marfã
specialã (nu se poate stoca), în cadrul pieþei
angro de electricitate a fost conceputã special

piaþa de echilibrare pentru a realiza echilibrul
permanent dintre producþie ºi consum în Sistemul
Energetic Naþional (SEN). Funcþionarea sa este
reglementatã prin Legea Energiei Electrice, Codul
Comercial ºi procedurile specifice, toate fiind

documente publice, iar procedurile specifice
sunt avizate de ANRE. Funcþionarea acestei
pieþe permite garantarea realizãrii sutã la sutã
a tuturor obligaþiilor contractuale angajate de
participanþii la piaþã pe pieþele anterioare pieþei
de echilibrare (piaþa contractelor bilaterale ºi
Piaþa pentru Ziua Urmãtoare - PZU).

Piaþa de Echilibrare funcþioneazã dupã
urmãtorul principiu de bazã : costurile cu energia
de echilibrare se suportã de cei care produc
dezechilibre ( Pãrþi Responsabile cu Echilibrarea
–PRE). Energia de echilibrare se achiziþioneazã
de pe o piaþã concurenþialã. Excedentul
sau deficitul de bani rezultat în urma
efectuãrii calculelor de decontare (lunar)
se redistribuie între PRE-urile care au
consumatori. Reglementãrile ANRE nu
permit Transelectrica sã facã profit pe
piaþa de echilibrare ºi întotdeauna, atât
la nivel de buget cât ºi de realizãri,
veniturile sunt egale cu cheltuielile.
Specificul pieþei de echilibrare este ca
ofertele de energie de reglaj, transmise
de cãtre producãtori la aceastã piaþã,
sã fie sortate în ordinea preþurilor
cerute de aceºtia ºi sunt utilizate în
limita necesarului pentru a compensa
dezechilibrele introduse în SEN de
Pãrþile Responsabile cu Echilibrarea
(constituite din producãtori, furnizori
ºi consumatori eligibili). Participarea
la Piaþa de Echilibrare este obligatorie
pentru toþi producãtorii licenþiaþi. Deci, preþul
în Piaþa de Echilibrare este dat de preþul
ofertat de producãtorii care sunt chemaþi sã
facã echilibrarea, respectiv producãtorii cu
preþul cel mai mic. Transelectrica nu are nici
o influenþã asupra procesului de formare a
acestui preþ.
Conducerea Transelectrica

Staþia de 400 kV Þânþãreni - Prima staþie telecondusã din Transelectrica,
o provocare asumatã ºi depãºitã cu succes
Ion Merfu,
Director ST Craiova

Funcþionarea
interconectatã
a
sistemului
energetic
românesc cu sistemul
energetic vest-european
UCTE, din octombrie
2004, a impus respectarea condiþiilor privind exploatarea sigurã,
eficientã ºi fiabilã a reþelei electrice de
transport. Ca atare, Transelectrica a demarat
procesul de retehnologizare ºi modernizare a
staþiilor electrice de transformare importante
pentru SEN cu echipamente performante
de ultimã generaþie, care permit integrarea
acestora în sistemul de telecomandãteleconducere.
Pe baza
analizelor efectuate la
nivelul 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
2006, în fiecare sucursalã sã existe cel puþin
o staþie telecondusã.
Deoarece Sucursala de Transport
Craiova, operatorul de transport al energiei
electrice pentru utilizatorii din zona de
sud - vest a þãrii, asigurã evacuarea a peste
40% din energia produsã în România ºi
interconexiunea cu sistemul de transport al
Serbiei ºi Bulgariei, primele staþii propuse
pentru retehnologizare au fost Porþile de
Fier, Urecheºti si Þânþãreni. Programul de
retehnologizare a echipamentelor acestor

staþii a început încã din anul 1997.
Ca în orice fazã de pionierat, ne-am
confruntat ºi cu dificultãþi inerente. In
prima etapã, cea de retehnologizare,
lucrãrile au constat numai din înlocuirea
echipamentelor primare ºi secundare cu
echipamente performante de ultimã
generaþie ºi
realizarea
sistemelor de

comandã –control-protecþii. Iniþial nu s-a pus
ºi problema telecomandãrii staþiei, deoarece
nu exista sistemul de comunicaþie prin fibrã
opticã ºi nici un sistem SCADA adecvat.
Odatã cu implementarea sistemului de fibrã
opticã, s-a abordat problema teleconducerii
staþiilor. Telecomanda este un proces
complex care presupune realizarea unei
interfeþe ºi integrarea staþiei într-un sistem
SCADA. Astfel, este posibilã urmãrirea de la
distanþã a parametrilor din staþie ºi totodatã
realizarea de la distanþã a comenzilor
echipamentelor. Telecomanda presupune
existenþa unei cãi de comunicaþie sigure

între staþie ºi punctul de teleconducere, de
obicei prin fibrã opticã. Pe lânga avantajele
retehnologizãrii, telecomanda conduce la
mãrirea gradului de siguranþã la efectuarea
manevrelor ºi exploatarea staþiei cu un
numãr redus de personal, sau fãrã personal
în cazul staþiilor teleconduse. Pentru
realizarea staþiei teleconduse, s-a analizat
fiecare staþie retehnologizatã ºi s-au iniþiat
lucrãri suplimentare. Lucrãrile s-au derulat
în mai multe etape, conform unor programe
riguros respectate.
ST Craiova a hotãrât ca prima staþie
telecondusã sã fie staþia de 400 kV Þânþãreni
care, la data de 8 noiembrie 2006, a
devenit ºi prima staþie telecondusã din

Transelectrica. S-a confirmat astfel încã o
datã cã Sucursala de Transport Craiova
este sucursala actelor de pionierat, dar ºi a
reuºitelor.
Evident cã nu a fost uºor. Retehnologizarea
Pagina 3
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acestei staþii a constituit o provocare pentru
conducerea ºi pentru angajaþii sucursalei.
Chiar de la începutul lucrãrilor, în anul
2000, odatã cu schimbarea echipamentelor
a fost necesarã ºi schimbarea mentalitãþii
salariaþilor ºi pregãtirea lor pentru noile
tehnologii implementate.
Impactul retehnologizãrii ºi bucuria
înlocuirii echipamentelor uzate cu
echipamente de ultimã generaþie au fost
însã uºor umbrite de perspectiva reducerii
personalului, oamenii fiind îngrijoraþi de
pierderea locului de muncã.
Inevitabil, a apãrut o problemã socialã:
reducerea
numãrului
de personal
operaþional din staþie de la 3 electricieni
pe turã, la un electrician pe turã. In aceste
condiþii, personalul operaþional a devenit
excedentar. A fost necesarã redistribuirea
personalului în cadrul sucursalei. Acest
lucru s-a realizat etapizat, în decurs de
4 ani.

Pânã la finalizarea strategiei de
teleconducere pentru fiecare staþie
retehnologizatã, personalul operaþional va
fi considerat în schemã astfel: 1 ºef de staþie
ºi 6 ºefi de turã.
In ciuda tuturor obstacolelor, ST Craiova
nu a renunþat. Au fost parcurse toate etapele
necesare pentru teleconducerea staþiilor.
Pentru staþia Þânþareni au fost implementate
o serie de programe complementare:
modernizarea staþiei de medie tensiune
din care se alimenteazã serviciile interne
ºi integrarea acesteia în sistemul de
comandã- control central; realizarea unui
sistem integrat de supraveghere ºi protecþie
folosind camere video ºi bariere cu infraroºii
care poate fi monitorizat de la distanþã. Nu
a fost deloc uºor. Toate acestea au însemnat
un volum imens de muncã ºi de stres, multe
nopþi nedormite, multe întrebãri legate de
reuºita proiectului.
In cei ºase ani care au trecut de la

începutul lucrãrilor de modernizare au fost
depãºite toate greutãþile. Satisfacþia noastrã
a tuturor a fost cu atât mai mare. Si, ca de
obicei la sfârºitul unui lucru bine fãcut,
au fost uitate cele rele ºi nu au rãmas în
memorie decât lucrurile bune : bucurii
legate de finalizarea în timp a lucrãrilor,
fãrã evenimente accidentale în reþeaua
de transport, satisfacþia cã personalul a
învãþat tehnologiile moderne ºi logica lor
de funcþionare, mândria olteneascã de
recunoaºtere a importanþei staþiei pentru
SEN ºi începerea lucrãrilor de modernizare
concomitent la 3 staþii din sucursalã.
Datoritã dãruirii ºi profesionalismului
angajaþilor ST Craiova, am reuºit performanþa
ca staþia 400 kV Tânþãreni sã fie prima
staþie telecondusã integral de la Dispecerul
Energetic Naþional.
Mulþumesc ºi pe aceastã cale tuturor
colegilor mei
pentru efortul depus în
realizarea acestui proiect.

Dialoguri Neconvenþionale
urmare din pagina 1
Pentru cã suntem la un dialog neconvenþional
trebuie sã vã mãrturisesc cã, deºi cred cã sunt un
bun inginer, facultatea esenþialã pentru structurarea
mea intelectualã, pentru arta raþionamentului este
cea de a 2-a, respectiv matematica. O mare pasiune
din liceu rãmasã ºi azi este fizica, cu accent pe
fizica atomicã ºi astronomie. Viaþa profesionalã a
avut ca bazã ingineria, dar mai rar în aspectele pur
tehnice ºi aproape întotdeauna cu o dimensiune
economicã. Studiile sunt desigur importante, dar
nu vãzute static. Progresul în fiecare domeniu ne
obligã sã învãþãm permanent. Apoi, important este
ce faci cu ele, ce iese, adicã lucrul bine facut.
O treime din cariera dumneavoastrã de pânã
acum aþi fost director. Consideraþi cã existã vreo
deosebire între noþiunea de manager ºi cea de
lider? Dacã da, care este aceea?
Merg pe 32 de ani de viaþã profesionalã, din care
16 ani de director în diverse poziþii de rãspundere.
Cunoºtinþele ºi experienþa acumulate mi-au fost
de folos pentru a putea face o distincþie între cele
douã noþiuni, inclusiv în cursurile de specialitate
–comportament organizaþional – pregãtite ºi þinute
într-o perioadã la facultatea de energeticã, anul
IV. Simplificând, managementul pune accent pe
cunoºtinþele “ tehnice”, leadership-ul pune accent
pe lucrul cu oamenii, pe capacitatea de a-þi adecva
stilul de conducere la situaþii date, cu oameni
concreþi, în circumstanþe particulare. Existã un
curent de opinie puternic, inclusiv în literatura de
specialitate care dã prioritate leadership-ului, dar
în fapt cele douã noþiuni sunt complementare ºi
trebuie sã le stãpâneºti bine pe amândouã pentru
performanþa de înalt nivel.
Dumneavoastrã aveþi calitãþi de lider sau de
manager ?
Bãnuiesc cã le am pe amândouã. De fapt
calitãþile se învaþã, dar cu condþtia sã te naºti cu
anumite aptitudini ºi sã te simþi bine în pielea de
conducãtor, sã-þi placã. Nu cred în modelul de
ºef rãu, care se crede deºtept doar pentru cã e
ºef ºi/sau are spate politic, îºi stoarce subalternii
ºi îºi dedicã majoritatea timpului intereselor ºi
câºtigurilor personale. Imi place sa creez valoare
pentru firma la care lucrez ºi de regulã practic stilul
de jucãtor-antrenor.
Ce credeþi cã ar trebui sa facã un tânar la
Pagina 4

începutul carierei ca sã acceadã pe treptele
ierarhiei?
Inceputul carierei ( primii 7- 10 ani ) este
pentru un tânãr perioada poate cea mai importantã,
determinantã, dar nu este spectaculoasã. Educaþia
universitarã nu înseamnã formare profesionalã,
aceasta din urmã vine exact în primii ani. Mai
important este sã investeºti în tine, sã înveþi serios
bazele profesionale, sã acumulezi experienþa chiar
greºind, sã nu te grãbeºti, sã urmãreºti calitatea
proiectelor în care eºti implicat decât sã urmãreºti
salariul ºi poziþia cu orice preþ. Sunt sfaturi greu
de urmat ºi total atipic comportamentului actual a
foarte mulþi tineri. Dupã ce ai o bazã solidã trebuie
sã înveþi managementul carierei ºi marketingul
propriei persoane.
Sunteþi adeptul lucrului în echipã?
In majoritatea cazurilor lucrul în echipã este
necesar ºi dã performanþe superioare. Dar sã ne
înþelegem, nu oricum. Depinde de timpul disponibil
pânã la scadenþa performanþei. Caracterul oamenilor
este factorul esenþial, orice altceva se poate învãþa.
Cu constrângeri mai multe este mai complicat,
sunt necesare tehnici speciale de management ºi
leadership. Baza de plecare este cã oamenii de
regulã au mai multe defecte decât calitãþi ºi nimeni
nu este potrivit la orice. In Yoga se spune “ dacã nu
ai calitãþi foloseºte-þi defectele “.
Sunteti alãturi de colaboratorii dumneavoastrã,
aºa cum se zice, “la bine ºi la rãu”?
Nu cred cã aº putea face compromisuri faþã de
etica profesionalã, de prejudicierea cu rea credinþã
a intereselor firmei. In rest, nimeni nu este perfect.
Toþi avem dreptul la greºealã ºi la solidaritatea
echipei. Sprijinul liderului trebuie sã funcþioneze.
Avem nevoie de greºeli în viaþã ºi de conºtientizarea
lor. Doar aºa învãþãm sã ne ºlefuim caracterul ºi sã
ne perfecþionãm profesional.
Depãºind sensul direct al întrebãrii, fac
observaþia cã îndepãrtarea oamenilor incompetenþi
(mai rar) ºi nepotriviþi pe un anume post (mai
des) este un act de mare bunãtate din partea unui
conducãtor pentru firmã.
Dacã s-ar putea schimba ceva din viaþa
dumneavoastrã, ce aþi dori sã se schimbe?
Sã fi avut mai mulþi copii, aºa cum ne-am dorit
iniþial. Dar dupã celebra iarnã ‘84-85 ...
Timpul în care trãiþi acum vi se pare potrivit

personalitãþii dumneavoastrã sau aþi fi dorit sã trãiþi
în altã perioadã ?
Nu ne este dat sã ne alegem timpul, iar viaþa
nu ne este datã numai pentru a consuma ºi a
ne distra. Fiecare perioadã istoricã are avantaje
ºi dezavantaje. A doua jumãtate a secolului XX
ºi acest secol XXI sunt deosebit de complexe
ºi bogate ºi, dincolo de greutãþile ºi absurdul
exceselor comuniste din trecutul recent, inclusiv
în energeticã, meritau a fi trãite. Dacã totuºi
teoria indianã a reîncarnãrilor ar funcþiona, ca
mare pasionat de SF (science fiction) mi-ar place
sã trãiesc ºi în viitor.
Pe unul din pereþii biroului dumneavoastra
este un desen care reprezintã un buldog. Nici
mãcar nu aratã aºa fioros, dar sub el scrie “câine
rãu”. Cui se adreseazã acest avertisment ºi cine ar
trebui sã se teamã?
Este jumãtate glumã ºi jumãtate adevãr.
Desenele vin din perioada proiectelor de investiþii
când aveam multe contracte de negociat, în
majoritate cu echipe ale unor firme strãine ºi aplicam
o strategie “multirol”. Astãzi “câine rãu” se traduce
prin exigenþã profesionalã ºi lipsa disponibilitãþii de
a face compromisuri cu aceasta.
Câine rãu, câine rãu, dar ºtiu cã sunteþi un mare
iubitor de frumos: picturã, sculpturã, muzicã, icoane.
Ce înseamnã frumosul pentru dumneavoastrã ºi cât
timp acordaþi acestor pasiuni?
Cu toþii avem nevoie de înþelepciune, de forþã
ºi de frumuseþe. La capitolul frumuseþe recunosc cã
îmi plac artele plastice, pictura Renaºterii ºi pictura
impresionistã, dar ºi pictura clasicã chinezã ºi
japonezã, în muzicã atât muzica simfonicã clasicã
Bach, Mozart ºi Beethoven dar ºi muzica modernã
oriental lounge, zen, dar ºi house ºi country. La
sculpturã Brâncuºi, la icoane cele bizantine clasice
ºi prerenascentiste.
Mi-aþi spus odatã cã iubiþi animalele ºi cã
aveþi acasã 4 pisici, un câine, peºti . Spun bine? In
general cei care au animale “de casã” sunt oameni
buni. Aºa este?
Pasiunea pentru animale este în primul rând a
soþiei, dar “ boala “ se ia. Acasã avem un câine, trei
motani ºi o pisicã, plus un acvariu. La þarã trei câini,
vedeta fiind un ciobãnesc carpatin ºi un motan.
Cam mult, dar recunosc cã pisica, Bobuleþ, este
favorita mea.
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Este o întrebare pe care o pun în general
bãrbaþilor pe care-i intervievez ºi nu vã iert nici
pe dumneavoastrã: ce rol au femeile în viaþa
dumneavoastrã ºi ce pãrere aveþi despre femeile în
funcþii de conducere?
In familie sunt în minoritate : soþia, fiica ºi
mama soacrã. Dar este o minoritate privilegiatã.
Deºi trãim într-o societate imperfectã (cea
modernã transatlanticã), totuºi femeile sunt
egalele noastre ºi putem spera în mai bine. Fãrã
a intra în polemicã, alte societãþi contemporane
nouã sunt departe de standardele noastre.
Femei în funcþii de conducere? Este posibil
ºi avem exemple strãlucite, deºi mai degrabã
ca excepþii; statistica nu ne ajutã încã foarte
mult. In fapt performanþa în conducere este
unisex. Ea transcede comportamentele clasice
pur masculine sau pur feminine. Revenind
la dimensiunea socialã, societatea modernã
este deosebit de complexã ºi în profunde
transformãri încât modelele clasice despre
rolul bãrbatului ºi rolul femeii au devenit
istorie.
Prin natura profesiei, ºi nu numai, aþi avut
prilejul sã cãlãtoriþi mult în strãinãtate. Care
þarã ºi culturã v-au impresionat cel mai mult?
Am avut într-adevãr privilegiul de a cãlãtori
foarte mult. Multe lucruri mi-au plãcut ºi m-au
impresionat. Inainte de ’89, Yemenul prin
istorie, contraste ºi frumuseþe sãlbaticã demne
de cele mai frumoase pagini din 1001 de nopþi.
Dupã revoluþie, Japonia. Cultura japonezã este
pentru mine cultura rafinamentului suprem.
Pentru budismul zen, pentru grãdini ºi bonsai,
pentru ceremonia ceaiului ºi pentru o mie ºi
unu de lucruri perfect fãcute, dar ºi pentru

romanele de azi ale lui Haruki Murakami. Si,
desigur, pentru samurai. Celui mai mare dintre
ei, Myamoto Musashi, i se atribuie urmãtoarea
învãþãturã : “Sã întâmpini viaþa fãrã fricã ºi fãrã
surprindere, sã acþionezi fãrã ezitare ºi fãrã
îndoialã”. A fost o strategie de luptã. Astãzi
poate fi o strategie de leadership.
De foarte multe ori profesia vã solicitã ºi
ajungeþi acasã cu mult peste orele de program,
uneori chiar seara târziu. Vã reproºeazã
familia vreodatã acest lucru?
Peste orele de program pentru un
conducãtor este normal. Mult peste orele de
program poate fi ºi o mãsurã a ineficienþei.
Nu sunt partizanul cantitãþii. Trebuie lucrat
inteligent ºi de regulã spun: ”Lucraþi bine
dimineaþa ! ”. Am însã un mare avantaj: o
soþie înþelegãtoare care m-a degrevat de multe
din sarcinile care, în mod tradiþional, revin
bãrbatului în familie.
Unde vã place sã vã petreceþi concediile?
In þarã: în Transilvania, Bucovina,
Maramureº ºi în Deltã. In Europa, la mare,
oriunde dar la Mediteranã sã fie.
Vi se potriveºte „Scorpionul”, zodia în
care v-aþi nãscut?
Categoric da. Este o zodie idealã pentru
mine, sau poate sunt ceea ce sunt ºi pentru
cã sunt scorpion. Dar nu este o zodie comodã
pentru cei din jur ºi nu are numai calitãþi.
Ce nu vã lipseºte niciodatã din servietã?
Mai special, un talisman budist luat de la
un templu din Japonia.
Dacã ar fi sã vã caracterizaþi într-un singur
cuvânt, care ar fi acela?
„Cãutarea”. Cãutarea luminii profunde ºi a

frumuseþii simetriei. Nu este un joc abstract de
cuvinte, ci un adevãr fizic profund al marelui
” geometru ”.
Este frumoasã viaþa, domnule director?
Viaþa este fascinantã tot timpul ºi frumoasã
în mãsura în care nu ne-o stricãm singuri.
Ultima carte cititã:
„Time Odissey”, vol. 2 – „Sunstorm”. Un
SF de Arthur Clarke ºi Stephen Baxter.
Ultimul film vizionat:
”The devil wears Prada”/ Diavolul se
îmbracã de la Prada.
Ultima piesã de teatru:
M-aþi prins : Acum mulþi ani, “Livada cu
viºini” în regia lui Andrei Serban
Scriitorul preferat:
Am citit enorm ºi mi-e greu sã aleg unul
singur. In clasamentul “ all time “, Balzac.
Ultima descoperire: Haruki Murakami, “Kafka
pe þãrm” . Este un roman senzaþional.
Mîncarea preferatã :
Pentru un gurmand ºi gourmet
împãtimit, nu se poate spune un singur
fel. Bucãtãria mediteraneanã cu accent pe
cea francezã – zona Provence , italiana
sud/peºte ºi libanezã pentru cele peste
100 de feluri întâi. Bucãtãria japonezã
(tepaniaki cu fructe de mare, shabu –
shabu) ºi chinezã. Si n-am spus încã nimic
de bucãtãria româneascã...
Bãutura preferata :
Vinul alb sec.
Cadoul preferat
O carte bunã.
Vã mulþumesc pentru timpul acordat,
domnule director.

Tinereþea triumfã ºi obþine performanþe premiate
Ciprian
Bud,
Director ST
Cluj

Motto
«Singurul
mod de a
gãsi limitele
posibilului
este sã treci dincolo de ele, cãtre
imposibil…»
Pentru Sucursala de Transport
Cluj anul 2006 a fost un an în care
motto-ul de mai sus, s-a dovedit
a fi realitate. Cu un numãr de
personal dintre cele mai reduse
dintre sucursalele Transelectrica, ST
Cluj are ºi media de vârstã cea
mai micã: doar 38 ani. Cu toate
acestea, în anul 2006 ST Cluj s-a
clasat pe primul loc în întrecerea cu
celelalte 7 sucursale, departajarea
fãcându-se pe baza unui sistem de
criterii care a þinut seama de aspecte
tehnice, organizatorice, economice,
securitatea muncii etc. Þinând
seama de faptul cã aproape pe
întreg anul 2006 am fost confruntaþi
cu dificultãþi deosebite create de
retehnologizarea ºi teleconducerea
principalei staþii de conexiune ºi
transformare 400/220 kV Roºiori
din partea nord-vest a zonei ºi
de derularea unei multitudini de
lucrãri în staþiile Cluj Floreºti si

Sãlaj, performanþa sucursalei este
cu atât mai valoroasã.
Privind retrospectiv, trebuie sã
accentuãm cã þinta Sucursalei de
Transport Cluj nu a fost obþinerea

sucursalei, care au contribuit
la atingerea unor performanþe
notabile, constau în aceea cã, pe
lângã aplicarea unui management
modern ºi eficient la nivelul

diplomei de cea mai performantã
subunitate a companiei, ci prestarea
unei munci de calitate în toate
componentele activitãþii noastre,
care sã producã satisfacþii atât
partenerilor noºtri cât ºi nouã înºine.
Meritul privind clasarea în frunte a
sucursalei noastre este desigur a
întregului colectiv care este de
un profesionalism ºi o moralitate
desãvârºitã, dedicat meseriei ºi
capabil sã se adapteze evoluþiei
mediului ºi noilor provocãri.
Principalele atuuri ale

fiecãrui compartiment, în cadrul
sucursalei funcþioneazã la toate
nivelele ierarhice o comunicare
bazatã pe transparenþã ºi
încredere reciprocã, ceea ce
creeazã o atmosferã propice
pentru realizarea performanþei.
Conducerea sucursalei a plecat
de la ideea cã acordând încredere
fiecãrui membru al echipei
acesta devine un “ coach”, o
autoritate în domeniul propriu
de activitate. Care participã
cu o
responsabilitate mãritã

la dezbaterea ºi soluþionarea
în comun a problemelor. In
care punctele de vedere sunt
susþinute de argumente tehnice
ºi economice bine fondate, prin
aceasta ajungându-se de multe
ori la direcþii sau soluþii nesesizate
pânã atunci. Acest mod de lucru
duce pe de-o parte la rezultate
imediate în privinþa finalizãrii
unor obiective punctuale, iar
pe de altã parte contribuie
decisiv la formarea, creºterea
ºi perfecþionarea profesionalã a
membrilor colectivului care devin
astfel mai activi, mai autonomi,
mai curajoºi, cu o mentalitate
de întreprinzãtor, toate acestea
producând efecte benefice în
calitatea prestãrilor ulterioare.
Cultivând ºi în continuare
principiile care ºi-au arãtat deja
eficienþa în anul care a trecut,
sperãm cã ºi în urmãtorii ani
vom obþine aceleaºi rezultate
frumoase prin execuþia lucrãrilor
de retehnologizare ºi modernizare
a instalaþiilor din gestiune, fiind
susþinuþi ºi de ridicarea nivelului
tehnic ºi de securitate. Pentru
realizãrile obþinute ne vom putea
bucura de satisfacþii proprii ºi
aprecieri din partea conducerii
companiei, a colaboratorilor ºi
partenerilor la fel de plãcute ca ºi
cele din anul 2006.
Pagina 5
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Transelectrica – o stea in ascensiune:
de la zona ratingurilor speculative la cea investiþionalã
creditele pe termen lung, de la “BB”
la “BB plus”, cu perspectivã pozitivã.
Standard & Poor’s precizeazã ca
revizuirea în sens pozitiv reflectã
reducerea riscurilor privind activitatea

Companiei, continuarea scãderii
riscurilor de reglementare ºi de piaþã,
ca urmare a aderãrii României la UE,
evoluþia pozitivã a economiei româneºti,
care ar trebui sã susþinã creºterea
volumelor de
2007: Imbunãtatirea ratingurilor acordate Transelectrica de catre agenþiile de evaluare financiarã electricitate,
Moody’s Investor Service si Standard & Poor’s Ratings Services
diminuarea
riscurilor
Transelectrica:
Baa3, perspectivã stabilã, 23 ianuarie 2007
„Trãim
operaþionale
(îmbunãtãþirea cu o treaptã) grad investiþional
din nou într-o
pe fondul
Romania:
Baa3, perspectivã stabilã, 6 octombrie 2006
lume dominatã
unor investiþii
de douã mari
semnificative
Transelectrica:
BB+, perspectiva pozitiva, 26 martie 2007
puteri. Existã
în reþeaua de
(îmbunãtãþirea cu o treaptã)
SUA ºi existã
transport a
România:
BBB-, perspectiva pozitivã, 5 sept. 2006
Moody’s.
companiei,
SUA poate
îmbunãtãþirea
distruge o þarã cu bombe, Moody’s prin
lichiditãþii Transelectrica dupã listarea
reducerea ratingului.” T.J. Sinclair
la bursã, în iunie 2006, cu menþiunea
•23 ianuarie, 2007: Moody’s
cã majoritatea fondurilor obþinute vor fi
Investors Service îmbunãtãþeºte
utilizate pentru investiþii.
calificativul acordat Transelectrica
Scalele de notare
de la “Ba1” la “Baa3”, cu
Prin notele acordate, marile agenþii
perspectivã stabilã, încheind
urmãresc delimitarea clarã între titlurile
astfel perioada de supraveghere a
cu risc redus (grade investiþionale) ºi
ratingului iniþiatã în luna iunie 2006.
cele speculative. Nivelul ºi trendul
Compania este astfel promovatã de
ratingurilor reprezintã o evaluare a
la categoria ratingurilor speculative
soliditãþii companiei, înglobând o
la cea a gradelor investiþionale,
evaluare independentã a riscurilor ºi
ceea ce reflectã o capacitate
a abilitãþii companiei de a-si onora
adecvatã a companiei de a-ºi onora
obligaþiile.Nivelul ratingului reprezintã
angajamentele financiare.
un semnal pentru oportunitãþile
•26 martie, 2007: Standard &
de investiþii, oferind posibilitatea
Poor’s Ratings Services a îmbunãtãþit
evaluãrii câºtigului în funcþie de
calificativul Transelectrica pentru
riscul asumat.
Simona Louise
VORONCA, Director
program managementul
riscului

Imbunãtãþirea nivelului de rating acordat Transelectrica de catre Moody’s ºi Standard& Poors
Scurt istoric al agentiilor de rating
• 1841 : Apariþia la New York a primei agenþii de rating, The Mercantile Society,
fondatã de John Tapan, figurã marcantã a elitei financiare de pe Coasta de Est.
• 1849: Preluarea societãþii de cãtre Benjamin Douglas, care profitã de extinderea
cãilor de transport ºi comunicaþii ºi mãreºte considerabil reþeaua de birouri locale ºi de
angajaþi.
• 1857: Internaþionalizarea Mercantile Society, care-ºi deschide primul birou în afara
graniþelor SUA, la Londra.
• 1859: Preluarea Societãþii de cãtre Robert Graham Dun ºi redenumirea acesteia sub
numele de R.G. Dun & Company.
• 1933: Fuzionarea societãþii cu The John M. Bradstreet Company din Cincinnati,
autoarea primului manual de rating, The Bradstreet Rating Book (1857, noua agenþie
numidu-se Dun & Bradstreet.
• 1900: John Moody pune bazele companiei Moody´s Investors Service.
• 1909: Moody emite pentru prima datã ratinguri de titluri financiare în lucrarea
„Moody´s Analysis of the Railroad Investments”, unde apar în premierã notaþiile de la AAA
la C, pentru evaluarea a aproximativ 1500 de titluri financiare individiduale emise de peste
200 de societãþi.
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• Poor´s Publishing Company, înfiinþatã din 1860, începe sã emitã ratinguri din
1916. În 1906 este înfiinþat Standard Statistic Bureau, care începe la rândul sãu sã emitã
ratinguri din 1922.
• 1941: Prima fuziune importantã din industria ratingului, când cele douã firme
formeazã Standard & Poor´s Corporation.
• 1924: Cea de a treia mare companie de rating, Fitch Publishing Company, începe
sã emitã ratinguri
• 1990: Crearea la Paris a agenþiei Euronotation France pentru contracararea
dominaþiei americane pe piaþa notãrii; capitalul era deþinut în proporþie de 40% de agenþia
londonezã de rating IBCA Limited.
• 1992: Fuzionarea Euronotation ºi IBCA si apariþia grupului de notare IBCA. Pentru
prima datã în istorie o agenþie de rating non americanã a primit permisiunea de notare pe
teritoriul SUA (IBCA Limited avea permisiunea de notare acordatã de SEC).
• 1997: Fuzionarea Fitch ºi IBCA si apariþia FitchIBCA, a treia agenþie la scarã
globalã.
• 2000, FitchIBCA achiziþioneazã ºi agenþiile de niºã Duff and Phelps. Este specializatã
în rating industrial ºi Thomson BankWatch, recunoscutã unanim ca având expertizã în
ratingul instituþiilor financiar-bancare.
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Planul de perspectivã - traiect al reþelei electrice de transport (II)
Gheorghe Indre
Director de program,
Direcþia Management
Active
Continuând articolul
din
numãrul
trecut
al „Impulsului”, vom
aprofunda
conþinutul
Planului de Perspectivã al
Dezvoltãrii RET ºi modul de organizare a
temelor abordate, pentru stabilirea prioritãþilor ºi
restricþiilor în elaborarea documentului, pentru
cã acesta reprezintã un important document de
planificare pentru întreaga economie ºi societate
româneascã.
Mãrimea de intrare în procesul de planificare
a dezvoltãrii sistemului energetic este cererea de
energie electricã, exprimatã ca volum anual ºi
ca distribuþie a consumului în teritoriu ºi pe
diferitele perioade ale zilei ºi ale anului. Din
punct de vedere comercial, aceasta înseamnã
imposibilitatea practicã de a înmagazina
energia electricã. Aceasta trebuie sã fie
produsã în ritmul în care se consumã, iar
sistemul electroenergetic trebuie sã aibã
capacitatea ºi flexibilitatea necesare pentru
a asigura adaptarea cantitãþilor de energie
produsã la variaþia aleatorie, ºi adeseori
imprevizibilã, a cantitãþilor de energie
consumate în fiecare interval de timp de
referinþã (an/ luna/sãptãmâna/zi/ orã/minut/
secundã etc.)
Existã douã tehnici diferite pentru
determinarea prognozei evoluþiei consumului de
energie electricã asociat unei perioade de timp ºi
unui anumit teritoriu sau spaþiu geografic:
•
O abordare de sus în jos, bazatã pe
date macroeconomice ºi pe obiective strategice
ale politicii de dezvoltare socialã ºi demograficã
ºi de creºtere economicã. Aceste date permit
planificatorului din energie ca la un anumit ritm
de creºtere economicã a produsului intern brut
sã asocieze, de regulã pe baze statistice care
reflectã evoluþia din anii anteriori, o anumitã
creºtere anualã a consumului de energie electricã.
Se traseazã astfel o curbã a evoluþiei cererii de
energie pentru fiecare scenariu de dezvoltare în
parte. Aceastã informaþie dã o apreciere globalã a
necesarului de consum. Care apoi poate fi defalcat
prin analize ºi judecãþi specifice pe categorii
de utilizare a energiei.Funcþie de ele se poate
modela evoluþia temporalã ºi o distribuþie spaþialã

a consumului.
•
O a doua abordare, mai detaliatã ºi mai
laborioasã care necesita un efort de investigare
ºi cercetare mai amãnunþit, realizeazã prognoza
consumului de energie electricã de jos în sus
prin evaluarea necesarului de energie pe fiecare
categorie de consumatori, pe domenii economice
ºi sociale, pe categorii de utilizãri industriale de
servicii. In funcþie de gradul de detaliere al strategiilor
sectoriale, acest mod de lucru poate conduce la o
mai corectã distribuþie a consumurilor în teritoriu,
considerând caracteristicile social economice ale
fiecãrei zone de consum.
Pentru fiecre dintre cele douã metode existã
tehnici dedicate ºi modele de calcul energoeconomice specializate care permit simularea
evoluþiei consumului.
Cea de a doua etapã, importantã în procesul
de planificare a dezvoltãrii sistemului energetic

pe termen mediu ºi lung, o reprezintã stabilirea
soluþiilor economice de acoperire a cererii de
energie determinatã anterior. Aici este important
procesul de evaluare a resurselor de energie
primarã, disponibile în teritoriul sau spaþiul în care
se realizeazã planificarea, precum ºi determinarea
prognozei privind evoluþia acestora. Pe baza
acestor informaþii se formuleazã o structurã de
centrale de producere a energiei electrice ºi se
obþine totodatã o prognozã a evoluþiei gradului de
dependenþã de importuri de resurse. Un alt factor
deosebit de important este definirea restricþiilor care
trebuie luate în considerare în dezvoltarea surselor
de producere a energiei, datoritã impactului
acestora asupra mediui înconjurãtor ºi a vieþii
oamenilor.
ªi în ceea ce priveºte acoperirea consumului de
energie electricã se pot evidenþia douã modalitãþi
diferite de rezolvare a problemei:

•
O abordare a unui mod de planificare
integratã a resurselor, concept care considerã
nu numai creºterea producþiei pentru acoperirea
creºterii de consum ci ºi toate posibilitãþile de
creºtere a eficienþei utilizãrii energiei electrice, de
reducere a consumurilor specifice la utilizãrile
existente prin modernizarea ºi de eficientizare
energeticã a instalaþiilor ºi proceselor de utilizare
a energiei. În aceastã logicã, economisirea energiei
la utilizare fãrã a diminua efectele utile dorite
este consideratã ea însãºi ca o importantã resursã
energeticã.
•
O abordare bazatã pe creºterea ºi
dezvoltarea industriei de producere a energiei
electrice independentã de natura utilizãrilor
ºi a modului de utilizare lãsând importantã
sarcinã a eficientizãrii energiei electrice în
responsabilitatea consumatorilor de energie ºi
considerând preþurile ºi piaþa de electricitate ca
instrumente suficiente pentru a determina
preocuparea de reducere a consumurilor
de energie ca factor de eficienþã
economicã ºi de creºtere a competitivitãþii
produselor ºi serviciilor.
Dupã rezolvarea
acestor douã
probleme, rezultatele lor permit abordarea
procesului de elaborare a Planului de
Perspectivã pentru dezvolatarea reþelelor
electrice de transport.
Pentru elaborarea Planului, se
evalueaza mai intâi starea actualã a
reþelei existente, a eficienþei funcþionãrii
acesteia pe termen lung ºi la un nivel
minim de siguranþã în funcþionare ºi de
eficienþã economicã a activitãþilor prestate de
operatorul de transport ºi sistem.
Pe baza concluziilor obþinute în urma
acestor analize, se propun proiectele de activitãþi
de mentenanþã majorã destinate modernizãrii,
reabilitãrii ºi retehnologizãrii infrastructurii
existente, precum ºi proiectele de investiþii
necesare dezvoltãrii ºi extinderii induse de
dezvoltarea consumului ºi respectiv producþiei
de energie electricã.
Multe din datele si informaþiile necesare
elaborãrii planului de perspectivã al RET sunt
furnizate corect de cãtre autoritãþile ºi partenerii
Transelectrica, direct interesaþi de securitatea
alimentãrii cu energie electricã pe termen
lung. Transelectrica este direct responsabilã de
utilizarea corectã a datelor primite, pe baza
expertizei proprii de asigurare a unei dezvoltãri
corespunzãtoare a infrastructurii RET.

Instrumente moderne în actul de conducere a Companiei - studiul Gallup
Elena Ratcu, Secretar General
Mihaela Maciuceanu, Manager
Resurse Umane
În sfârºit, se pare cã intrãm ºi noi
în rândul lumii moderne.
În sfârºit, realizãm cã
într-o companie cultura
corporativã
reprezintã
însãºi
personalitatea
organizaþiei.
Cultura
corporativã se manifestã în
diverse moduri: arhitectura
ºi modul de decorare

a clãdirii ºi a birourilor, modul în
care sunt îmbrãcaþi oamenii, felul
în care aceºtia se adreseazã unul
altuia, în care gândesc, se comportã,
acþioneazã ºi simt, limbajul
pe care îl folosesc. Cultura
corporativã
cuprinde
valorile, normele etice
ºi viziunea companiei.
Înseamnã mediul în care
iºi desfaºorã activitatea.
Relaþia angajat-angajator.
Pentru cã este extrem de

important ca relaþia angajat-angajator
sã fie în concordanþã cu cultura
companiei ºi ca angajatul sã lucreze
într-un mediu deschis ºi stilat, sã aibã
colegi competenþi. Este
deopotrivã important ca
managerului sã-i pese de
oamenii pe care-i conduce,
de satisfacerea angajaþilor
sãi ºi sã doreascã sã
îmbunãtãþeascã modul de
satisfacere a acestora prin
diferite mijloace. Oamenii

vor încerca sã se ridice la aºteptãrile
managerilor dacã vor ºti cã rezultatele
muncii lor vor fi recunoscute ºi
rãsplãtite.
Preocuparea
companiilor
româneºti
pentru
conducerea
oamenilor ºi satisfacerea
angajaþilor a început sã
fie un element din ce în
ce mai prezent în actul
managerial. Conducãtorii
au început sã realizeze
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cã actul managerial
nu trebuie
sã se axeze exclusiv pe raþiune, ci
sã ia în considerare ºi conducerea
emoþionalã. Sã fie preocupaþi ºi
de satisfacerea anagajaþilor. Sã
înþeleagã cã pentru a-ºi îmbunãtãþi
performanþele, oamenii au nevoie
de încurajare ºi de susþinere
pozitivã din partea ºefilor ierarhici.
Sã înþeleagã cã oamenii au nevoie
sã simtã cã existã cineva la locul
de muncã care-i încurajeazã sã se
dezvolte ºi cã managerilor le pasã
de ei, ca oameni. Cã oamenilor
trebuie sã le araþi cã apreciezi
munca lor atunci când o fac bine
ºi sã ºtie sã spunã o vorbã bunã ºi
“mulþumesc” , care, spuse la timp
pot fi uneori echivalente cu o mãrire
de salariu. Cã astfel poate creºte
calitatea muncii ºi performanþele
profesionale, deci ºi încrederea
oamenilor în propriile forþe.
Inþelegând rolul culturii
corporative ºi fiind conºtientã de
importanþa implicãrii emoþionale a
oamenilor în realizarea activitãþilor
curente, Conducerea executivã a
Transelectrica a propus elaborarea
studiului “Barometrul angajaþilor
Transelectrica”.
Obiectivele
studiului,
realizat de Gallup
România, sunt: dimensionarea
economiei comportamentale a
angajaþilor din Transelectrica (adicã
gestionarea pragmaticã a percepþiilor
acestora), identificarea factorilor de
corelare cu creºterea profitabilitãþii
organizaþiei ºi creºterea indicilor de
implicare emoþionalã a angajaþilor ºi
a personalului de conducere. Pentru
unii dintre noi aceºtia sunt termeni
noi, dar în totalã concordanþã cu

dezvoltarea actualã a actului
managerial.
Studiul urmãreºte educarea ºi
instruirea managerilor ºi angajaþilor
cu privire la strategiile optime de
îmbunãtãþire a performanþelor
profesionale individuale, precum ºi
alinierea obiectivelor de performanþã
ale fiecarui grup de lucru la obiectivele

parte, creºterea transparenþei ºi a
comunicãrii interne, generarea unui
instrument de recrutare ºi angajare a
celor mai potriviþi candidaþi din piaþa
de resurse umane, potrivit nevoilor
specifice ºi culturii corporative din
organizaþie .
Având în vedere cã este pentru
prima datã când Transelectrica

In cadrul Galei premiilor „Mr. RON” organizatã de „Sãptamana
Financiarã” în ziua de 7 martie 2007, Transelectrica a primit premiul
ºi diploma de excelenþã Mr. RON pentru cea mai spectaculoasã listare
la Bursa de Valori Bucureºti ºi pentru rezultatele remarcabile obþinute în
anul 2006.

generale financiare ale companiei.
Ceea ce înseamnã transformarea
în timp a percepþiilor ºi atitudinilor
angajaþilor în funcþie de obiectivele
strategice ºi de dezvoltare ale
Transelectrica.
În final se identificã “cele mai
bune practici – best practices”
pentru crearea unui profil standard
al angajatului de succes pentru
fiecare categorie profesionalã în

investigheazã implicarea emoþionalã
a angajaþilor sãi la locul de muncã,
primele rezultate ale studiului Gallup
la nivel de companie sunt în general
bune. Rata de rãspuns a fost de 83%.
S-au obþinut punctaje foarte bune la
o serie de criterii esenþiale, scorul de
implicare emoþionalã a angajaþilor
fiind mai mare decât 36% dintre
companiile cu care ne comparãm. În
scurt timp se vor primi ºi rezultatele

individuale pentru fiecare echipã în
parte.
Concluziile primei etape :
- avem materiale ºi echipamente
corespunzãtoare pentru desfãºurarea
activitãþii în condiþii optime, primul
pas pentru a realiza o muncã de
calitate
- mulþi dintre noi considerã cã fac
ceea ce ºtiu sã facã cel mai bine, ceea
ce înseamnã cã suntem eficienþi,
productivi ºi ne place ceea ce facem
- mulþi dintre noi simt cã poziþiile
pe care le ocupãm sprijinã misiunea
ºi scopul companiei, asigurândune astfel cã ne cunoaºtem rolurile
noastre individuale în companie ºi cã
participãm la succesul echipei
- mai existã încã probleme
privind modul în care se realizeazã
comunicarea
- existã o oarecare lipsã de
implicare a managerilor în sprijinirea
ºi apropierea de echipa cu care
lucreazã
- este loc suficient pentru
îmbunãtãþiri, dar cu efortul fiecãruia
dintre noi.
In finalul scrisorii deschise pe care
dl. Stelian Alexandru Gal, directorul
general al companiei, a adresat-o
tuturor angajaþilor domnia sa spune:
“Vã asigur cã echipa de conducere
ºi eu personal luãm în serios aceastã
iniþiativã esenþialã pentru viziunea
companiei, pentru dezvoltarea
acesteia ºi a dumneavoastrã. Vã rog
sã vã implicaþi în continuare în efortul
nostru de a atinge obiectivul comun,
acela de a face din Transelectrica o
realitate ºi o provocare pentru ceea
ce reprezintã un loc de muncã sigur
ºi foarte bun”.

30 de motive sa iubeºti Uniunea Europeana
Preluare din ziarul
“The Independent”
1.
Incetarea
rãzboaielor între statele
europene
2. Inflorirea democraþiei în 27 de þãri
3. Dezvoltarea þãrilor sãrace cândva, precum Irlanda, Grecia
sau Portugalia
4. Crearea celei mai mari pieþe interne din lume
5. Acordarea de drepturi excepþionale pentru consumatorii
europeni
7. Cooperare în politica de imigraþie comunã
8.Emiterea de legi care faciliteazã cumpãrarea de proprietãþi
în Europa
9. Plaje ºi râuri mai curate în Europa
10. Acordarea de patru sãptãmâni garantate de concediu
plãtite pe an pentru muncitori
11. Interzicerea pedepsei cu moartea (incompatibilã cu
apartenenþa la UE)
12. Ieftinirea apelurilor telefonice ca urmare a concurenþei
apãrutã dupã privatizarea companiilor
13. Birocraþia UE este scãzutã
14. Europa ajutã salvarea planetei prin reduceri obligatorii ale
gazelor cu efect de serã
15. Reguli stricte de siguranþã pentru automobile, autobuze
ºi avioane
16. Acordarea de asistenþã medicalã gratuitã pentru turiºti
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17. Trupe europene de menþinere a pãcii în zone fierbinþi
peste tot în lume
18. Piaþa europeanã unicã a ieftinit cãlãtoriile cu
avionul ºi a adus prosperitate în oraºe pânã acum neglijate
sau uitate
19. A face cumpãrãturi fãrã piedici la graniþã i-a
transformat pe consumatori în modelatori ai pieþelor
20. Cãlãtoriile ieftine ºi programele de studiu dau o mai
mare mobilitate tineretului european
21. Etichetele alimentelor sunt mult mai clare ºi mai
explicite
22. Nu mai existã obositoarele controale vamale
23. Compensaþii pentru cãlãtorii care suferã din cauza
întârzierii avioanelor
24. Interzicerea drasticã a oricãror teste pe animale în
industria cosmeticã
25. Permisele europene de ºofer sunt recunoscute
peste tot în UE
26. Puternica creºtere economicã în ultimul an, mai
mare decât în SUA
27. Legislaþia pentru drepturile omului protejeazã
drepurile individului
28. Parlamentul European verificã democratic toate
legile UE
29. Mobilitate totalã pentru profesioniºti
30. O Uniune Europeanã maturã este contragreutatea
E.R.
la puterea SUA ºi a Chinei.
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