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EVOLUTIE

Din 2013, energynomics.ro ia parte la evolutia industriei energetice românesti.

Sustinem companiile si profesionistii din industrie prin fiecare dintre activitatile noastre.

energynomics.ro este singura platforma de comunicare integrata prin site, revista trimestriala si evenimentele proprii.

Din 2013, am evoluat alaturi de dumneavoastra.

Ajunsa la cea de-a treia editie, seara de gala a industriei energetice românesti devine energynomics Awards.

Evenimentul fanion al energynomics.ro reuneste în fiecare an peste 200 de reprezentanti ai celor mai importanti si mai 
dinamici jucatori din industria energetica româneasca. Petrol si gaze, regenerabile, electricitate si minerit, producatori 
sau distribuitori, furnizori de servicii sau de echipamente, tineri sau seniori, sunt cu totii bineveniti la Gala energynomics 
Awards Evolution 2015, locul unde recunoastem si sarbatorim succesul si bunele practici în industria energetica din 
România.

Proiectul energynomics Awards, ajuns în acest an la cea de-a treia editie, îsi asuma ca rol principal sa ofere comunitatii 
energetice din România modele de succes, repere aspirationale si studii de caz din partea unor organizatii si personalitati 
exceptionale.

Totodata, energynomics Awards îsi propun sa scoata în evidenta reusitele din domeniul energetic, pentru o mai buna 
vizibilitate în fata partenerilor de afaceri si a publicului larg.

Excelenta în energie

Accesul la competitie este gratuit si deschis oricarei companii care activeaza în industria energetica din România, 
indiferent de marime, sectorul de activitate sau tipul de actionariat.

Pentru selectarea câstigatorului, Juriul a examinat fiecare candidatura pe baza a trei principii fundamentale:

SUCES

IMPACT

INOVATIE

Premiile

energynomics Awards 2015



Dr. Roberto Musneci este Managing Partner la compania de consultanta 
Serban & Musneci. Are peste 17 ani de experienta în Europa de Est, 
unde a înfiintat proiecte si a negociat cu autoritatile si partenerii pentru 
un grup multinational. Dr. Musneci a coordonat operatiuni de achizitii, 
spin-off si divestment în toata Europa de Est si mai ales în România. El a 
creat, de asemenea, o fundatie de CSR - Parteneri pentru Viata - care a 
fost recompensata cu numeroase premii.

ROBERTO MUSNECI PARTENER SERBAN & MUSNECI ASSOCIATES

Radu Dudau este profesor asociat de Relatii Internationale la 
Universitatea din Bucuresti. A absolvit facultatile de Fizica si 
Filozofie la Universitatea din Iasi si a obtinut un doctorat în Filizofie la 
Universitatea Konstanz (Germania). În cercetarile domniei sale s-a 
specializat în securitate energetica si politici energetice internationale. 
Este foarte interesat în conexiunea dintre politicile energetice si 
modelele de dezvoltare.

RADU DUDAU COFONDATOR SI DIRECTOR EPG

Farrukh Khan este Partener în cadrul departamentului Audit din 
Deloitte România. Detine importante cunostinte tehnice, oferind servicii 
de audit companiilor locale si multinationale din numeroase sectoare 
industriale, cu precadere - petrol si gaze, productie, retail, bunuri de 
larg consum (FMCG).

FARRUKH KHAN PARTENER DELOITTE ROMANIA

Iulian Iancu este Presedintele Comitetului National Român al Consiliului 
Mondial al Energiei din 2003. Este Presedintele Comisiei de Industrii si 
Servicii a Camerei Deputatilor din Parlamentul României, dupa ce a fost 
anterior secretar de stat în Ministerului Economiei si Comertului între 
2000 si 2004. Este autorul a peste 30 de lucrari stiintifice în domeniul 
energiei, in România si peste hotare.

IULIAN IANCU PRESEDINTE CNR-CME

JURIUL



Sergiu Sebesi are o experienta de 17 ani în domeniul socialului si de 6 ani lucreaza ca 
si consultant independent pe proiecte de responsabilitate sociala în România. Sergiu 
Sebesi fost implicat timp de 7 ani în proiecte sociale în calitate de project manager / 
consultant / director de dezvoltare / fundraiser în peste 20 de tari, printre care Italia, 
Franta, Muntenegru, Japonia si India.

SERGIU SEBESI PRESEDINTE ASOCIATIA CSR NEST

Director general al BCR Pensii si presedinte al Bursei de Valori Bucuresti, dr. Lucian 
Anghel a absovit Facultatea de Cibernetica Economica, Statistica si IT economic în 
cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti. A obtinut diploma de doctor 
din partea aceleiasi institutii academice în 2002. A lucrat cu cele mai mari grupuri 
financiare din România în ultimii 17 ani. Anterior a fost Economist Sef al BCR, director al 
diviziei de strategie si cercetare, coordinând programele strategice ale grupului BCR.

LUCIAN ANGHEL DIRECTOR GENERAL BCR PENSII, PRESEDINTE BVB

Bogdan Vaduva s-a alaturat echipei KPMG în 2004. S-a specializat în sectorul 
energetic si a acumulat o vasta experienta în acest domeniu în ultimii ani. S-a 
implicat în misiuni de audit atât pentru clientii locali, cât si pentru cei internationali, 
pornind de la statutul de auditor pentru a deveni consultant într-o gama larga de 
domenii, coordonând echipe multi-disciplinare, în proiecte majore, cu unele dintre 
cele mai mari companii energetice din România. S-a implicat activ în tranzactii si 
proiecte de restructurare semnificative în sectorul de electricitate din România. 
A absolvit un program post-universitar “Leadership Development” la Harvard 
Business School si este membru al Asociatiei Expertilor Contabili si Contabililor 
Autorizati din Marea Britanie (ACCA).

BOGDAN VADUVA PARTENER KPMG ROMÂNIA

Niculae Havrilet ocupa functia de Presedinte în cadrul Autoritatii Nationale de 
Reglementare în Energie din iunie 2012. Experienta sa profesionala consta în 
27 de ani în inginerie si activitati în sectorul gazelor naturale, din care 14 ani în 
functii de conducere si 3 ani în administratia publica centrala. Între anii 1982 
si 1998 a fost inginer în cadrul Romgaz, iar între 2001 si 2013 a fost Director 
General în cadrul Gascop.

NICULAE HAVRILET PRESEDINTE ANRE

JURIUL



E.ON Romania
Daruieste lumina

GDF SUEZ Energy Romania
Totul începe acasa!

Grupul CEZ în România
Maratonul Olteniei - editia a 3-a

Hunt Oil Company of Romania
Sta în puterea ta

OMV Petrom
Centrul de Resurse al Comunitatii (CERC) Boldesti 
Scaeni

SNGN Romgaz SA
Spitalul verde

E.ON Romania

E.ON Energie România a donat 100.000 kwh (echivalent 
în energie electrica sau gaz) catre 12 scoli, spitale, centre 
speciale pentru copii si case de batrâni. Desfasurata în 
perioda 6-25 aprilie 2015, campania „Daruieste Lumina” 
a permis ca printr-un simplu click pe Facebook, românii 
sa directioneze câte un kwh catre una din institutiile 
beneficiare. Zeci de mii de sustinatori au transformat  
gesturi mici într-un ajutor mare.
Campania a sensibilizat un numar mare de persoane, 
dovada fiind numarul impresionant de bloggeri si persoane 
publice, vedete si activisti civici care l-au distribuit în 

social media. Între ei: Andi Moisescu, Teo Trandafir, Irina 
Binder, Amalia Enache, Gheorghe Hagi, Paula Chirila, Andrei 
Gheorghe, Andra si Catalin Maruta, Ana Morodan si Tony 
Poptamas. De asemenea, au scris despre acest proiect Vlad 
Petreanu, Moise Guran si echipa de la Biziday, Cristian China 
Birta, Hotnews si pagina de Facebook a Stirilor ProTV.

Premiul recompenseaza compania care a avut cel 
mai important impact asupra comunitatii în care 
activeaza (donatii, sponsorizari, responsabilitate 
fata de mediu, alte forme de CSR).

DARUIESTE LUMINA

RESPONSABILITATE SOCIALA

RESPONSABILITATE SOCIALA



CEZ Group in Romania

GDF SUEZ Energy Romania / ENGIE

Înca de la intrarea pe piata din România, Grupul CEZ în 
România a derulat o serie de proiecte de responsabilitate 
sociala corporatista în parteneriat cu organizatii 
nonguvernamentale sau institutii publice locale si cu 
implicarea prin actiuni de voluntariat ale angajatilor 
companiei. Un exemplu de proiect amplu devenit traditie 
este Maratonul Olteniei, desfasurat între 29-30 august 2015, 
un eveniment sportiv de trail running si mountain biking 
organizat la Râmnicu Vâlcea, în fiecare din ultimii trei ani.
Competitia a inclus în 2015 atât participanti din judetele 
unde CEZ îsi desfasoara activitatea, cât si campioni ai 

competitiilor nationale. În acest an am alergat si am pedalat 
pentru copiii nascuti prematur. Pentru a le acorda acestor 
copii o sansa în plus, taxele de participare platite de fiecare 
dintre biciclistii si alergatorii înscrisi la Maratonul Olteniei au 
fost completate de CEZ România, cu o suma importanta, 
destinata sprijinirii sectiei de neonatologie a Spitalului 
Judetean Vâlcea. Donatia totala de peste 10.000 de euro 
a fost utilizata pentru achizitionarea unor echipamente 
vitale pentru viata micutilor: un analizor de gaze în sânge, 
un bilirubinometru, doua lampi de fototerapie pentru nou 
nascuti si alte materiale.

80 de copii ramasi fara îngrijirea parintilor au acum un 
camin mai primitor în care sa se bucure de copilarie. Casele 
sociale din cadrul SOS satele Copiilor Bucuresti au fost 
renovate si eficientizate energetic prin programul „Totul 
incepe acasa!” finantat de GDF SUEZ Energy România si 
derulat în parteneriat cu Habitat for Humanity Romania.
Pe parcursul celor doi ani de proiect, s-a realizat 
izolarea termica a caselor si mansardelor, s-au înlocuit 
acoperisurile, usile si ferestrele si s-au schimbat centralele 
termice. Clasa de performanta energetica a celor 12 case 
a fost îmbunatatita substantial, ceea ce înseamna costuri 

reduse cu întretinerea. GDF SUEZ Energy România (care 
a adoptat de curând marca comerciala ENGIE) a investit 
350,000 de euro si a implicat peste 100 de angajati în 
lucrarile de reabilitare.
“Ne-am bucurat sa putem sustine acest proiect social în 
parteneriat cu sOS Satele Copiilor si Habitat for Humanity, 
eficienta energetica reprezentând o preocupare prioritara 
pentru compania noastra”, a declarat Eric Stab, CEO GDF 
SUEZ Energy România.

MARATONUL OLTENIEI - EDITIA A 3-A

TOTUL ÎNCEPE ACASA!

RESPONSABILITATE SOCIALA



OMV Petrom

Hunt Oil Company of Romania

În urma restructurarilor în economie, în orasul Boldesti-
Scaeni din judetul Prahova au fost închise dupa anul 2000 
o serie de societati de renume cum ar fi: Fabrica de hârtie 
si carton Cahiro, Societatea de Foraj Scaeni, culminând cu 
restructurarea Schelei de Petrol Boldesti. În prezent, prin 
activitatea de exploatare de titei si gaze desfasurata, OMV 
Petrom se numara înca printre principalii agenti economici 
din zona.
Orasul Boldesti Scaeni se afla în judetul Prahova, la 15 km 
distanta de Ploiesti. Din populatia de aproximativ 11.000 de 
locuitori, aproximativ 1.000 sunt de etnie roma. În comunitatea 

roma de aici, cifrele sunt cu deosebire îngrijoratoare: 
aproximativ 30 de persoane lucreaza cu contract de munca, 
restul traind din ajutoare de somaj, alocatia copiilor sau munca 
ziliera, conducând la o rata de somaj de aproximativ 97%. OMV 
Petrom a inaugurat în 2015 Centrul de Resurse al Comunitatii 
Boldesti Scaeni - o cladire construita în conformitate cu 
cele mai riguroase standarde de sustenabilitate în domeniul 
constructiilor, cu rolul de a creste nivelul de trai si educational 
al persoanelor dezavantajate, în special de etnie roma. 
Activitatile educationale sunt adresate unui public larg: pre-
scolarilor, elevilor, parintilor, si adultilor în general.

În cei 2 de ani de activitate ca operator al proiectelor 
derulate în România, Hunt Oil Company of Romania a 
evaluat 126 de proiecte CSR propuse de comunitatile locale 
în baza unor discutii si interviuri aplicate ,având ca scop 
principal identificarea corecta a nevoilor reale, specifice 
fiecarei comunitati. În functie de nevoia reala identificata, 
sustenabilitate si impact asupra comunitatii au fost selectate 
si implementate 42 de proiecte CSR în 6 judete (Buzau, 
Braila, Ialomita, Galati, Bacau si Vrancea), în 3 orase (Tecuci, 
Pogoanele si Adjud), 17 comune si respectiv 45 de sate.
Aspecte relevante privind strategia proiectelor CSR:

1. Parteneriate private cu toate comunitatile locale
2. Impact direct în comunitatile locale
3. Relatia cu autoritatile
4. Experienta internationala
5. Voluntariat, excelenta si spirit de echipa
6. Opinia reprezentatilor comunitatilor locale
7. Implementarea unui sistem CSR de Follow-up
8. Lectii învatate

CENTRUL DE RESURSE AL COMUNITATII (CERC) BOLDESTI SCAENI

STA ÎN PUTEREA TA

RESPONSABILITATE SOCIALA



SNGN Romgaz SA

Spitalul verde este un proiect CSR desfasurat de Romgaz 
pentru eficientizarea energetica a principalei unitati sanitare 
din comunitate - Spitalul Municipal Medias.
Proiectul vizeaza îmbunatatirea conditiilor de confort si 
calitate a serviciilor medicale si consta în montarea unei 
pompe de caldura  si 3 panouri solare, care vor permite 
administratiei spitalului sa îsi procure energia din surse verzi.
50.000 de euro au fost folositi în dotarea corpului de boli 
contagioase a spitalului municipal Medias cu panouri solare si  
pompa de caldura geotermica. În acest fel, corpul va deveni 
independent din punct de vedere termic, apa calda atât din 

sistemul de încalzire centrala, cât si cea menajera, fiind 
produsa în mod sustenabil.
Eficientizarea energetica va duce la reducerea anuala a 
costurilor de energie cu circa 10% pentru Spitalul Municipal 
Medias. Economiile realizate, în mod constant, pot deveni 
surse de suplimentare a bugetului spitalului pe sectoare care 
tin de actul medical.

GREEN HOSPITAL

RESPONSABILITATE SOCIALA



EFICIENTA ENERGETICA

Elsaco Electronic
Instalatie de cogenerare pentru Chimcomplex

E.ON Romania
Energie în scolile copilariei

Luxten Lighting Company
Sisteme, solutii si tehnologii eficiente pentru 
iluminatul public din Drobeta Turnu Severin

Unicmar New Energy
Independenta energetica la liceul tehnologic Ocna 
Mures

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca 
UTCN
Empower Your Building Efficiency, towards nZEB

Premiul recompenseaza compania care a 
implementat un proiect remarcabil de eficienta 
energetica la nivel national sau local, prin 
reducerea consumului de energie obtinuta, 
prin impactul favorabil asupra business-ului si 
mediului înconjurator, prin finantarea atrasa si 
prin calitatea comunicarii proiectului ca reper si 
model de buna practica.

EFICIENTA ENERGETICA

Elsaco Electronic

Divizia Proiecte Termoenergetice din cadrul companiei Elsaco 
Electronic SRL a implementat cu succes, pentru beneficiarul 
Chimcomplex SA Borzesti (mun. Onesti, jud. Bacau), o instalatie 
completa pentru producerea energiei electrice si termice în 
cogenerare, cu o capacitate de 7,68 MWe - putere electrica 
si 11,7 MWt - putere termica, utilizând ca si combustibil gazul 
natural. Proiectul, în valoare de aproximativ 14,35 milioane 
euro, s-a realizat în cadrul Programului Operational Sectorial 
“Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE), cofinantat 
prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR). Instalatia 
de cogenerare este necesara beneficiarului în scopul asigurarii 

energiei solicitate pentru consum, în special în procesele sale 
de productie, în conditii de maxima eficienta energetica.
Noua instalatie de cogenerare a energiei este compusa din:
l  o turbina industriala cu gaze Kawasaki, echipata cu 

generator electric (7,68 MWe)
l  un cazan recuperator de caldura din gazele de ardere 

evacuate
l  un sistem SCADA pentru monitorizarea si controlul 

proceselor tehnologice

INSTALATIE DE COGENERARE PENTRU CHIMCOMPLEX



E.ON Romania

Luxten Lighting Company

Proiectul „Energie în scolile copilariei”  a fost implementat în 
perioada mai-septembrie 2015 în 11 unitati de învatamânt din 7 
judete din Moldova si Transilvania, însumând peste 7.000 de 
beneficiari, copii si cadre didactice. Scolile incluse în proiect au 
fost selectate împreuna cu Inspectoratele Scolare Judetene, 
criteriile de selectie fiind lipsa modernizarii surselor de iluminat 
în ultimii cinci ani si dificultati de asigurare pe termen lung a 
reurselor pentru plata unui consum ridicat de energie.
Modernizarea sistemelor de iluminat a însemnat achizitia si 
montarea a 6.000 de corpuri de iluminat si a aproximativ 15.000 
de tuburi cu led.  Suma totala investita de E.ON România s-a 

ridicat la aproximativ 600.000 de euro.
Tehnologia led asigura o economie considerabila de energie, 
consumul fiind cu circa 50% mai scazut decât iluminatul cu 
becuri fluorescente si cu circa 80% mai mic decât cel clasic, 
cu becuri incandescente. Totodata, durata medie de viata a 
tuburilor cu led este între 40.000 si 70.000 ore, comparativ 
cu 15.000 de ore cât este durata de functionare a tuburilor 
neon fluorescente si 750 ore pentru becurile incandescente 
traditionale.

Proiectul de eficienta energetica face parte din Programul 
de reabilitare si modernizare a sistemului de iluminat public 
din Municipiul Drobeta Turnu Severin si a vizat modernizarea 
si optimizarea parametrilor tehnico-functionali ai sistemului 
de iluminat public din aria de proiect.
Proiectul este o replica a conceptului implementat la 
Bucuresti în anul 2014. Elementul de noutate îl constituie 
implementarea unei solutii mixte de iluminat sodiu-LED si 
testeaza capacitatea de adaptare si replicare a conceptului 
în conditiile specifice unui buget si unei infrastructuri de 
iluminat într-un oras din tara cu un context administrativ si 

financiar distinct de capitala.
Tinta proiectului: obtinerea unei  eficiente energetice mai 
mare de 25% fata de situatia existenta.
Indicatorii proiectului:
l  Economia de energie - 81.28 MWh/an
l  Reducerea emisiilor de dioxid de carbon - 144.55 t CO2/ 

an
l  Eficienta energetica - 30.86 %

ENERGIE ÎN SCOLILE COPILARIEI

SISTEME, SOLUTII SI TEHNOLOGII EFICIENTE PENTRU ILUMINATUL PUBLIC DIN DROBETA TURNU SEVERIN

EFICIENTA ENERGETICA



Unicmar New Energy

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca UTCN

În urma discutiilor purtate cu conducerea Liceului 
tehnologic Ocna Mures privind reducerea cheltuielilor cu 
energia termica si electrica, precum si reducerea poluarii 
în mediul înconjurator s-a demarat proiectul de încalzire cu 
infrarosu si sistem fotovoltaic.
Pâna în prezent s-a realizat trecerea de la încalzirea 
conventionala pe gaze, la încalzirea cu panouri cu infrarosu 
a Liceului, împreuna cu sala de sport, urmând sa realizam 
sistemul fotovoltaic de aproximativ 100kwh si de stocare 
a energiei pe timp de noapte, pentru a conferi în totalitate 
independenta energetica si directionarea surplusului de 

energie electrica spre alte institutii publice. Fondurile 
pentru finantarea lucrarilor au fost alocate de catre 
Primaria orasului  Ocna Mures, partial, urmând ca pentru 
achizitionarea sistemului fotovoltaic si a celui de stocare a 
energiei sa fie accesat un program de finantare UE.
Obiectivul este reducerea cheltuielilor cu energia termica si 
electrica din alte surse de energie cu energie regenerabila, 
urmarind totodata reducerea impactului asupra mediului 
înconjurator.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca a lansat si derulat 
un proiect holistic de investigari pentru cresterea eficientei 
energetice în cele 32 de cladiri ale Universitatii, cu o suprafata 
total echivalenta de 108.397 mp, reflectate printr-o factura 
anuala de utilitati (energie electrica si gaz metan) de 1.490.775 
euro/an (28,26 GWh/an) aferenta ultimului an, si un consum 
mediu specific primar de energie de 330 kWh/mp*an.
Totul a început de la o echipa de inginerie interdisciplinara, 
formata din 11 specialisti din cadrul UTCN, alaturi de 44 de 
studenti din facultatile de inginerie (lista nominala atasata) ale 
Universitatii (Managementul energiei; Surse regenerabile de 

energie; Instalatii; Constructii civile; Arhitectura).
Abordarea a constat în audituri energetice pe specialitati si 
coordonate între ele, respectiv implementari de solutii pilot de 
crestere a eficientei energetice, reflectate ca livrabil printr-un 
plan de solutii de eficienta, realist si atractiv: un impact în 2015 
la nivelul de 10.840 MWh/an economii de energie, respectiv 
1.092.000 euro/an economii de bani; reducerea facturii cu 
73%, amortizarea pachetului în 7,2 ani.

INDEPENDENTA ENERGETICA LA LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MURES

EMPOWER YOUR BUILDING EFFICIENCY, TOWARDS NZEB

EFICIENTA ENERGETICA



Carlyle Group
Preluarea operatiunilor Sterling Resources din 
România

Franklin Templeton
Fondul Proprietatea a vândut 4,15% din Romgaz

GDF SUEZ Energy Romania/ENGIE
Preluare pachet Congaz

MVM Partner Bucharest
MVM Ungaria preia controlul Hivatalos Miercurea Ciuc

Transeastern Power Trust
Transeastern Power Trust a cumparat doua parcuri 
solare

Premiul recompenseaza compania care a reusit 
cea mai importanta procedura de achizitie/
preluare/fuziune/farm-in/farm-out. Printre criteriile 
de analiza: marimea si impactul operatiunii 
(raportat la marimea initiala a companiei), 
perspectivele de dezvoltare ale companiei 
rezultate, gradul de inovatie.

TRANZACTIA ANULUI

Carlyle Group

Propunem achizitia Midia Resources de catre grupul Carlyle la 
categoria Tranzactia Anului pentru ca deschide posibilitatea 
dezvoltarii accelerate a activitatilor de identificare si 
comercializare nationala si regionala a resurselor de gaz din 
perimetrele Black Sea Oil &Gas (fosta Midia Resources).
Midia Resources, companie care a fost detinuta de Sterling 
Resources, si-a schimbat numele în Black Sea Oil & Gas 
(BSOG) dupa achizitia posesiunilor ei de hidrocarburi de catre 
grupul financiar Carlyle si continua operatiunile în perimetrul 
românesc al Marii Negre.
Compania canadiana Sterling Resources si-a vândut 

operatiunile din România catre fondul de investitii Carlyle 
International Energy Partners pentru 42,5 milioane de dolari. 
Vânzarea include drepturile de concesiune cu privire la 
perimetrele XIII Pelican, XV Midia, EX-25 Luceafarul si EX-27 
Muridava, fiind structurata sub forma vânzarii de catre 
societate a filialei sale detinute integral, Midia Resources. 
Perimetrele, situate în platforma continentala româneasca 
a Marii Negre, contin o serie de descoperiri semnificative 
de gaze si prezinta resurse nete si resurse posibile nete 
echivalente cu aproximativ 51, respectiv 375 de milioane de 
barili de petrol.

PRELUAREA OPERATIUNILOR STERLING RESOURCES DIN ROMÂNIA

TRANZACTIA ANULUI



GDF SUEZ Energy Romania / ENGIE

Franklin Templeton

GDF SUEZ Energy România / ENGIE candideaza la aceasta 
categorie cu achizitia unui pachet de actiuni de 13,95% din 
distributia locala de gaze Congaz, participatie care apartinea 
Petroconst Constanta.
În urma acestei tranzactii, compania ajunge la 99,72% din 
Congaz. În iulie 2014, GDF SUEZ Energy România / ENGIE a 
achizitionat cele 57,18% din actiuni detinute de OMV Petrom 
si E.ON.
Achizitia consolideaza pozitia GDF SUEZ Energy România / 
ENGIE de cel mai mare distribuitor si furnizor de gaze naturale 
al pietei reglementate de gaze naturale din România.

Congaz este o societate înfiintata în 1999 cu scopul de a 
dezvolta reteaua de distributie din orasul Constanta precum 
si din alte localitati din judet. Congaz opereaza o retea de 
distributie de gaze naturale de aproximativ 850 km, are 
un portofoliu de 57.000 de clienti în 14 localitati din judetul 
Constanta, respectiv: Constanta, Medgidia, Navodari, Ovidiu, 
Negru Voda, Agigea, Eforie Sud si Nord, Cogealac, Cumpana, 
Lumina, Lazu, Valu lui Traian si Mihail Kogalniceanu. Planul de 
dezvoltare pe termen mediu al companiei prevede extinderea 
retelei de gaze în localitatile unde compania are deja 
concesiuni, precum si dezvoltarea altora noi.

Fondul Proprietatea candideaza la categoria Tranzactia Anului 
cu plasamentul privat accelerat a 16 milioane de actiuni 
Romgaz, mai mult decât intentiona initial. Tranzactia a fost un 
succes prin rapiditatea cu care a fost realizat plasamentul si 
marimea veniturilor obtinute.
Fondul Proprietatea a vândut printr-un plasament privat 
accelerat 4,15% din actiunile Romgaz pentru 456 de milioane 
de lei (103,1 milioane de euro), cu un discount de 6,8%.
Fondul Proprietatea a vândut 16 milioane de actiuni Romgaz 
catre investitori calificati, din care 14,71 milioane sub forma 
de actiuni si 1,28 milioane sub forma de certificate de depozit. 

Marimea efectiva a tranzactiei a fost suplimentata cu 9,7% 
raportat la volumul vizat initial, datorita cererii ridicate din 
partea investitorilor. Pretul actiunilor a fost stabilit la 28,50 
lei si 7,32 dolari (în ceea ce priveste vânzarea prin certificate 
de depozit având ca suport actiuni). Dupa tranzactie, Fondul 
Proprietatea mai detine 22,54 milioane actiuni Romgaz, 
reprezentând 5,85% din capital.

PRELUARE PACHET CONGAZ

FONDUL PROPRIETATEA A VÂNDUT 4,15% DIN ROMGAZ

TRANZACTIA ANULUI



Transeastern Power Trust

MVM Partner Bucharest

Într-un climat de incertitudine si probleme financiare pentru 
sectorul de energie regenerabila, Transeastern Power Trust 
a cumparat doua parcuri de energie solara în România, de 
la RG Renovatio Group, pentru aproximativ 9 milioane de 
euro, excluzând datoriile.
Pretul are o componenta în numerar de 4,17 milioane de 
euro si una de 6,812 milioane de unitati ale trustului (Trust 
Units), la valoarea de 1 dolar Canadian. Transeastern Power 
Trust si-a asigurat o finantare de 5 milioane de dolari de la 
Sprott Resource Lending Partnership.
Parcurile solare achizitionate sunt operationale de peste 

doi ani, si cresc de peste doua ori capacitatea instalata 
de productie de energie detinuta de Transeastern Power 
Trust. Legat de componenta de unitati ale trustului, anterior 
cumpararii celor doua active solare Transeastern a finalizat 
prima transa a unui plasament privat, prin care a emis 
certificate în valoare de peste 5,4 milioane de dolari. 
Fiecare certificat poate fi transformat într-o unitate a 
trustului si o optiune de achizitie a unitatilor trustului, pe o 
perioada de 36 de luni de la data emiterii, la pretul de 1 dolar 
pe unitate.

Compania energetica MVM din Ungaria a intrat pe piata de 
energie din România prin achizitionarea a 90% din actiunile 
companiei Hivatalos din Miercurea Ciuc, societate orientata 
pe productia de energie electrica din microhidrocentrale.
MVM, compania energetica detinuta de statul maghiar 
si una dintre cele mai mari din Ungaria, detine controlul 
producatorului de energie în microhidrocentrale Hivatalos. 
Microhidrocentralele preluate au o putere instalata de 
aproximativ 7 MW.
Tranzactia echivaleaza cu intrarea liderului pietei de energie 
din Ungaria în România pe segmentul de productie de 

energie electrica. Vânzarea unui MW de putere instalata 
în microhidrocentrale se situeaza în marja a 3-4 milioane 
de euro, însa cifra nu a fost confirmata de nici una dintre 
partile implicate.

TRANSEASTERN POWER TRUST A CUMPARAT DOUA PARCURI SOLARE

MVM UNGARIA PREIA CONTROLUL HIVATALOS MIERCUREA CIUC

TRANZACTIA ANULUI



FINANTAREA ANULUI

CEZ Distributie
Credit sindicalizat de 154 de milioane de euro

KMG International
Credit sindicalizat de 360 de milioane de dolari

OMV Petrom
Credit sindicalizat de 1 miliard de euro

Oscar Downstream
Investitii în dezvoltarea infrastructurii de depozitare 
si distributie

Premiul recompenseaza compania/companiile 
care au reusit cea mai inventiva si de impact 
finantare pentru sectorul energetic din România. 
Printre criteriile de analiza: structura acordului de 
finantare, impactul asupra companiei finantate, 
cresterea de afacere anticipata, beneficii pentru 
actionari.

FINANTAREA ANULUI

CEZ Distributie

CEZ Distributie participa la competitia pentru Finantarea 
Anului cu reusita contractarii unui credit sindicalizat de 
aproximativ 154 de milioane de euro obtinut de la BERD, ING, 
City Bank si Societe Generale pentru investitii în reteaua de 
distributie de electricitate.
Citibank, ING Bank si Societe Generale au participat cumulat 
cu aproape 90 de milioane de euro în lei, iar partea care 
revine BERD echivaleaza cu 64 de milioane de euro. 
Împrumutul reprezinta prima finantare sindicalizata pe 
termen lung în moneda locala acordata de catre BERD unei 
companii din România.

Pe piata finantarilor corporative locale, creditul sindicalizat 
obtinut de catre CEZ Distributie este printre cele mai mari 
din acest an. Investitiile planificate cu sprijinul acestei 
finantari vizeaza implementarea unor masuri pentru 
reducerea pierderilor din retea, eficienta energetica si 
contorizare inteligenta. Finantarea se refera la investitiile 
din 2015-2016 în reteaua de distributie, al caror scop este 
reducerea costurilor, îmbunatatirea eficientei, instalarea 
de contoare inteligente, restructurarea balantei contabile 
pentru optimizarea structurii capitalului si asigurarea de 
capital de lucru.

CREDIT SINDICALIZAT DE 154 DE MILIOANE DE EURO



OMV Petrom

KMG International

OMV Petrom candideaza la Finantarea Anului cu reusita unui 
credit sindicalizat în valoare de 1 miliard de euro, record 
absolut pentru o companie locala pe piata finantarilor 
corporative. 17 banci au acordat creditul în lei, euro si dolari.
Creditul sindicalizat este destinat finantarii operatiunilor 
curente si refinantarii unui împrumut de 930 de milioane de 
euro contractat în 2011. Aranjorii principali – BRD, SocGen 
si UniCredit Bank Austria AG si-au luat fiecare expuneri de 
peste 100 de milioane de euro în noul împrumut.
Noua facilitate de tip revolving este acordata de catre un 
grup de 17 banci locale si internationale. Cea mai mare 

parte a banilor vin de la bancile straine, o cota mai mica 
având din tranzactie bancile locale, epicentrul tranzactiei 
fiind Londra. Împrumutul are o maturitate de 5 ani cu 
posibilitate de prelungire înca doi ani consecutivi, deci 
scadent pâna în mai 2022, si este destinat înlocuirii unei linii 
de credit sindicalizate în valoare de 930 de milioane de euro 
contractate în noiembrie 2011 si neutilizate pâna acum.

KMG International NV propune pentru premiul Finantarea 
Anului contractarea unei facilitati de credit în valoare de 
360 de milioane de dolari reusita de companiile grupului 
pentru refinantarea unor credite existente si pentru 
acoperirea nevoilor generale de finantare.
Facilitatea este una de tip revolving multivaluta, are o 
maturitate de 3 ani, si a fost contractata de la un sindicat 
de banci format din Banca Comerciala Româna, în calitate 
de Coordonator, ING Bank NV Amsterdam – Sucursala 
Bucuresti, Raiffeisen Bank SA si UniCredit Tiriac Bank SA.
Facilitatea va fi utilizata de Rompetrol Rafinare, Rompetrol 

Downstream, KazMunayGas Trading si KMG Rompetrol; 
cuprinde doua transe, o facilitate de credit revolving si o 
transa ce poate fi utilizata sub forma unor facilitati auxiliare.

CREDIT SINDICALIZAT DE 1 MILIARD DE EURO

CREDIT SINDICALIZAT DE 360 DE MILIOANE DE DOLARI

FINANTAREA ANULUI



Oscar Downstream

Strategia Oscar Downstream urmareste expansiunea 
si consolidarea pozitiei pe piata româneasca în urma 
finantarii cu 25 de milioane de euro a proiectelor de 
infrastructura în capacitatile de depozitare si de distributie 
pe întreg fluxul pâna la clientul final.
Cea mai importanta componenta a investitiei de 25 de 
milioane de euro pe un termen de 3 ani este modernizarea 
depozitelor proprii si construirea de la zero a 4 depozite 
de tip Greenfield pentru a ajunge la o capacitate totala 
proprie de depozitare de aproximativ 50.000 mc în 2016, 
respectând cele mai înalte standarde din domeniu.
Implementarea strategiei a început în 2013 prin 
achizitionarea depozitului de la Fundulea, urmat de 

inaugurarea unui depozit propriu la Sercaia (Brasov) în 
2014, extinderea pe o noua divizie de business cu un 
pachet de servicii dedicate agriculturii, cresterea flotei 
proprii de distributie de produse petroliere, cresterea 
retelei proprii de vânzare, deschiderea celui de-al doilea 
depozit la Zadareni (Arad) si introducerea benzinei în 
portofoliul de produse, în 2015. Urmarim ca pâna la 
sfârsitul anului 2015 sa finalizam lucrarile la depozitul 
de la Ocna Mures si sa deschidem 4 noi statii care sa 
completeze reteaua proprie dedicata clientilor corporate, 
urmând ca în 2016 sa finalizam cel de-al 4-lea depozit 
Greenfield la Român si retehnologizarea / modernizarea si 
extinderea depozitului de la Fundulea.

INVESTITII ÎN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE DEPOZITARE SI DISTRIBUTIE

FINANTAREA ANULUI



ABMEE & Servelect Cluj
Nearly Zero Energy Hotels – neZEH

Eaton Corporation
UPS Eaton 93PS (8-40kW)

Eva Energy
Furnizor de energie electrica pentru clienti rezidentiali

Forte Gaz GN
Forte Gaz GN – nou furnizor pe piata de gaze naturale

CEZ Group in Romania
CEZ Caravan: Energy for Profit

CEZ Group in Romania
CEZ E-mobility

OPCOM SA
Implementarea regulamentului REMIT

Raffles Energy SRL
Solutii de pionierat “gas-to-power” la zacamintele 
marginale de gaze naturale

RIDGID – Emerson
Lansarea în Europa si SUA a dispozitivului de sertizat 
proiectat si produs în România

SAS Romania
Singura arhitectura de analitics complet functionala 
pentru proiectele Smart Metering/Grid

Valeg Creative Solutions
Sisteme de microcogenerare de înalta eficienta, 
pentru consumul propriu la locatie

Premiul recompenseaza compania care a venit 
cu cea mai interesanta noutate în acest an: nou 
intrata în România, extindere de domeniu, nou 
proiect de amploare, tehnologii neutilizate pâna în 
prezent.

PREMIERA ANULUI

PREMIERA ANULUI



ABMEE & Servelect Cluj

Printr-un proiect cu finantare europeana, ABMEE în calitate 
de partener al proiectului si Servelect în calitate de auditor 
energetic si companie ESCO au initiat transformarea a 3 
hoteluri din România în cladiri cu consum energetic aproape 
zero, nZEB. La nivel sectorului de turism, este un proiect 
reprezentativ cu replicabilitate.
Prin suportul financiar oferit de BERD si proiectul european 
“Nearly Zero Energy Hotels”, coordonat în România de catre 
ABMEE, în primavara anului 2015, Servelect Cluj a realizat 3 
audituri energetice complexe, la nivel de anvelope cladiri, 
instalatii si procese de consum în 3 hoteluri (Grand Hotel 

Balvanyos, Hotel Cubix si Hotel Kolping), ai caror proprietari 
si-au manifestat interesul pentru transformarea cladirilor în 
nZEB, fata de niveluri medii de consum primar de peste 430 
kWh/mp/an.
Rezultatul a fost pregatirea unor pachete de solutii 
de renovare avansata a cladirilor, pentru reducerea 
necesarului de consum energetic si pentru instalarea unor 
surse locale regenerabile de energie, astfel încât sa se 
atinga tinta impusa de consum nZEB de 104 kWh/mp/an 
energie primara si 35% aport de surse regenerabile. 

NEARLY ZERO ENERGY HOTELS – NEZEH

Eaton Corporation

UPS-ul cu cel mai mic cost total de proprietate (TCO) si 
disponibilitatea maxima în gama sa de putere.
Eaton 93PS este un UPS inteligent unic, disponibil pentru 
virtualizare si utilizare în cloud. O alta caracteristica tehnologica 
cheie este Sistemul de Reducere a consumului de la Eaton 
(ESS). Oferind deja putere în conditii de siguranta si securitate 
în cele mai importante hub-uri de centre de date din întreaga 
lume, ESS permite UPS sa livreze eficienta de pâna la 99%, 
prin suspendarea modulelor de putere atunci când nu este 
necesara conditionarea puterii.
Sistemul este, cu toate acestea, gata sa comute la modul 

de dubla conversie în mai putin de doua milisecunde, daca 
este nevoie. SSE îmbunatateste, de asemenea, fiabilitatea 
sistemului prin reducerea stresului asupra componentelor 
electrice, extinderea duratei de viata a UPS si ajutând 
profesionistii IT sa micsoreze costul total de proprietate.
Pentru a garanta un randament ridicat, chiar si atunci cand 
nivelul de încarcare a UPS-ului este mic, noul model 93PS 
foloseste Sistemul de Management pentru Module Variabile de 
la Eaton (VMMS), care optimizeaza nivelurile de încarcare ale 
modulelor de putere într-un singur UPS sau în sisteme de UPS 
în paralel, prin suspendarea capacitatii suplimentare a UPS-ului.

UPS EATON 93PS (8-40KW)

PREMIERA ANULUI



Eva Energy

Eva Energy, furnizor de energie electrica pentru 
consumatorii rezidentiali, candideaza la categoria Premiera 
Anului cu reusita de a convinge într-un an peste 9.000 
de gospodarii sa renunte la contractul reglementat de 
furnizare, sa schimbe furnizorul si sa intre în relatie 
comerciala cu societatea noastra.
Gratie experientei în energie a echipei Eva Energy, si a 
granularii analizelor care fundamenteaza deciziile de 
afaceri, compania noastra reuseste ca în fiecare luna sa 
adauge minimum 1.000 de clienti noi în sectorul rezidential 
de consumatori de electricitate.

Am construit noi modele de abordare, de marketing si 
de vânzari în sectorul de furnizare de energie pentru 
gospodarii, reusind sa ajungem într-un an la peste 9.000 
de clienti, cu o viteza de crestere a bazei de colaboratori 
si de consumatori de energie peste asteptari. Serviciile 
personalizate, capacitatea de a relatia direct si onest 
cu clientii nostri, si de a interveni rapid sunt principalele 
noastre avantaje competitive.

FURNIZOR DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU CLIENTI REZIDENTIALI

PREMIERA ANULUI

Forte Gaz GN

Lipsa unei competitii reale precum si lipsa transparentei în 
piata au promovat necesitatea aparitiei de noi furnizori în acest 
domeniu, precum Forte Gaz GN, care a reusit sa capitalizeze 
experienta angajatilor si a actionarilor într-un proiect de 
succes.
Proiectul a fost lansat în August 2014, cu demarare efectiva 
din 01 Octombrie 2014, a presupus angajarea unui capital 
de aproximativ 0.5 Mil EUR si a 2 angajati familiari cu toate 
procedurile specifice domeniului.
Forte Gaz GN, s-a impus ca un furnizor competitiv de gaze 
naturale pentru ca a reusit sa îmbine flexibilitatea, dinamismul 

si calitatea serviciilor la un cost rezonabil pentru toti clientii sai.
Utilizarea platformelor centralizate de tranzactionare pentru 
a asigura corectitudine, transparenta si vizibilitate a fost 
considerata un pilon central în strategia de dezvoltare a 
companiei.
Clientii au apreciat seriozitatea si transparenta în relatia cu 
compania, ceea ce a permis dezvoltarea foarte rapida a bazei 
de clienti.
Cum fiecare client are nevoi specifice pe lânga cele directe, 
adica avantajele comerciale, Forte Gaz GN încearca în 
permanenta sa se plieze pe necesitatile clientilor.

FORTE GAZ GN - NOU FURNIZOR PE PIATA DE GAZE NATURALE



Grupul CEZ în România

Sectorul energetic trece printr-o schimbare de fond. Nevoile 
si cerintele consumatorilor cresc si se diversifica în acelasi 
ritm cu stilul de viata. Furnizorii trebuie sa le raspunda cu 
servicii de calitate, adaptate nevoilor si, mai important 
decât toate, cu transparenta si responsabilitate. CEZ este 
mai mult decât un furnizor, este un partener pe termen 
lung al clientilor sai, sprijinindu-le planurile si unind oamenii 
cu visurile lor. De aceea, mergem în fata clientilor nostri si 
le povestim ce solutii au pentru un contract avantajos de 
energie eletrica si un consum redus, asupra caruia ei sunt 
cei care detin controlul.

CEO-ul CEZ Vânzare împreuna cu directorii sai din prima 
linie si 2 specialisti în eficienta energetica au pornit 
într-o caravana, în 10 orase din tara, unde povestesc 
consumatorilor interesati cum pot obtine costuri mai mici 
la energie, care sunt beneficiile si recomandarile pentru 
un contract avantajos de furnizare a energiei electrice, 
ce solutii de eficientizare energetica au la îndemâna. 
Prezentarile contin studii de caz din tara si strainatate, 
exemple concrete si o sesiune generoasa de întrebari si 
raspunsuri.

CARAVANA CEZ: ENERGIE PENTRU PROFIT

Grupul CEZ în România

Grupul CEZ în România îsi exprima grija pentru comunitate 
si oameni prin noi abordari si, în acest an, a montat statii 
electrice de încarcare a autoturismelor disponibile în mod 
gratuit atât angajatilor, cât si clientilor din Pitesti si Craiova. 
De asemenea, a achizitionat, masini electrice si hibrid 
pentru angajati. Daca rezultatele acestui proiect pilot vor fi 
pozitive, numarul statiilor de încarcare si al autoturismelor 
electrice va fi extins.
O statie electrica a fost instalata la Pitesti pentru a putea 
testa si analiza capacitatea de încarcare, autonomia 
masinilor, precum si programul de încarcare. Capacitatea 

de alimentare a statiei de la Pitesti este de 22 kW pentru 
masinile echipate cu port de încarcare compatibil Type2, 
respectiv 3,6 kW pentru autovehicule echipate cu port 
de încarcare Schuko). Accesul la statia de încarcare este 
gratuit pentru toti utilizatorii de masini electrice, singura de 
acest fel din Pitesti.
În cel mai scurt timp vor fi livrate si cele doua autovehicule 
„verzi” achizitionate: unul full electric si unul hibrid care vor 
sta la dispozitia angajatilor CEZ din Craiova si Pitesti.

CEZ E-MOBILITY

PREMIERA ANULUI
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OPCOM SA

În scopul raportarii datelor conform REMIT, OPCOM a parcurs 
un proces de autorizare de catre ACER ca mecanism de 
raportare „RRM OPCOM” (Registered Reporting Mechanism), 
dezvoltând o solutie tehnica si un cadru legal destinate 
mentinerii unui echilibru între obiectivul general de asigurare 
a eficientei, eficacitatii si raportarii în conditii de securitate 
a datelor de tranzactionare, si o solutie competitiva la nivel 
european, în beneficiul consumatorului final.
Conform Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind 
integritatea si transparenta pietei angro de energie, articolul 

8, (1) participantii la piata sau o persoana sau o autoritate 
dintre cele mentionate la alineatul (4) literele (b)-(f), actionând 
în numele acestora, furnizeaza Agentiei o evidenta a 
tranzactiilor, inclusiv a ordinelor de tranzactionare, de pe 
pietele angro de energie. Informatiile raportate includ datele 
precise de identificare a produse lor energetice angro 
cumparate si vândute, pretul si cantitatea convenite, datele 
si momentele de executare, partile la tranzactie si beneficiarii 
tranzactiei, precum si alte informatii relevante.

IMPLEMENTAREA REGULAMENTULUI REMIT

Raffles Energy SRL

Dornesti si Lilieci reprezinta primele zacaminte marginale 
de gaze naturale din România care au fost valorificate si 
puse în productie în 2015 direct prin solutia  “gas-to-power” 
(“GTP”).
Acumularea de gaze naturale Dornesti a fost descoperita 
în 2007, iar cea de la Lilieci în anul 2009. La momentul 
respectiv, nu existau solutii adecvate pentru a monetiza 
gazele prin construirea unor conducte de aductiune 
conectate la reteaua Transgaz si, prin urmare, cele doua 
descoperiri au fost puse în “conservare”.
Zacamântul Dornesti a fost pus în productie experimentala 

prin construirea unei centrale electrice extrem de eficiente, 
bazata pe un design modular etapizat care permite 
atingerea treptata a unei rate de productie de energie 
electrica de pâna la 2,5 MW/ora. Centrala este situata lânga 
sonda de productie si permite conversia directa a gazului în 
energie, cu conexiune la reteaua nationala de electricitate 
de înalta-medie tensiune, situata la circa 2 kilometri.
Zacamântul Lilieci reprezinta o acumulare conventionala de 
gaze naturale (peste 98% metan) ce consta într-o secventa 
din mai multe rezervoare situate la adâncimi între 500 si 
2300 de metri. 

SOLUTII DE PIONIERAT “GAS-TO-POWER” LA ZACAMINTELE MARGINALE DE GAZE NATURALE



RIDGID – Emerson

RIDGID, un brand al Emerson Commercial & Residential 
Solutions a intrat pe piata echipamentelor destinate 
companiilor din domeniul electric, lansând în al doilea trimestru 
al anului 2015 cel mai usor echipament de sertizat terminale 
pentru cabluri electrice din clasa lui, modelul RE-130M, 
proiectat si fabricat integral în Europa.
Lansarea RIDGID RE-60 în Europa si România este parte a unui 
proiect amplu care vizeaza mai multe echipamente pentru 
prelucrarea cablurilor electrice. Acesta a fost primul pas 
pentru lansarea produselor dezvoltate si produse integral în 
Centrul Regional RIDGID amplasat în Campusul Emerson din 

Cluj-Napoca.
Modelul manual hidraulic de 130 kN forta a fost dezvoltat 
integral de inginerii RIDGID în Campusul Emerson din România si 
este fabricat în Centrul de Productie al RIDGID din Cluj Napoca.
Beneficiile acestei inovatii sunt:
l  se economisesc bani
l  investitia se reduce semnificativ achizitionând un singur 

echipament fiabil care înglobeaza cea mai noua tehnologie
l  se economiseste spatiu de depozitare în masinã, atelier sau 

fabrica
l  s-a redus greutatea echipamentelor

LANSAREA IN EUROPA SI SUA A DISPOZITIVULUI DE SERTIZAT PROIECTAT SI PRODUS ÎN ROMÂNIA

SAS Romania

Din 2014, SAS Inc. promoveaza în România singura 
arhitectura analitica pe deplin functionala din lume care 
acopera toate nevoile si problemele unui proiect de Smart 
Metering / Smart Grid.
Programul SAS de constientizare a importantei 
instrumentelor de tip analitics - arhitectura analitica 
functionala a SAS pentru proiecte de contorizare inteligenta 
- ce înseamna cu adevarat Big Data Analytics
Dificultatile legale si de reglementare, planurile de investitii 
esentiale abandonate, neaccesarea si slaba întelegere a 
mix-ului de noi tehnologii, lipsa de deschidere catre cele 

mai bune practici la nivel mondial au convins SAS Inc., 
lider global în solutii avansate si predictive de analiza, 
sa se implice în mod activ în dezvoltarea unei piete mai 
bine si mai mature de energie, pe baza bunelor practici la 
nivel global si a povestilor de succes ale 500 de companii 
din întreaga lume. Aceste companii au înteles ca noile 
tehnologii sunt poarta catre modele de afaceri reusite în 
piata de energie.
SAS a decis sa investeasca serios în diseminarea 
de cunostinte, mai ales pentru eficienta energetica, 
contorizare inteligenta / retele inteligente si optimizare.

SINGURA ARHITECTURA DE ANALITICS COMPLET FUNCTIONALA PENTRU PROIECTELE SMART METERING/GRID

PREMIERA ANULUI



Valeg Creative Solutions

Valeg a introdus în România conceptul “on-site cogeneration 
for site-own consumption” prin realizarea a 5 proiecte care 
însumeaza un numar de 6 echipamente de microcogenerare, 
instalate în perioada 2013-2015, concept neutilizat, pâna în 
prezent, în România.
Conceptul consta în:
1.  Dimensionarea solutiei de microcogenerare, simultan, 

pe baza consumului electric si termic al locatiei, astfel 
atât productiile de energie electrica si termica sa nu 
depaseasca consumurile de energie electrica si termica ale 
locatiei decât, eventual, în regimuri tranzitorii.

Pentru satisfacerea acestei conditii, echipamentele au 
posibilitatea de modulare a puterii produse bazata atât pe 
sarcina termica, pe sarcina electrica sau pe un criteriu 
rezultat din urmarirea agregata a sarcinilor electrice si 
termice simultan.
2.  Conectarea solutiei de microcogenerare se face direct la 

instalatia de JT/MT a locatiei, imediat dupa contorul care 
masoara energia electrica importata de locatie de la retea.

SISTEME DE MICROCOGENERARE DE ÎNALTA EFICIENTA, PENTRU CONSUMUL PROPRIU LA LOCATIE

PREMIERA ANULUI



Av. Dr. Remus Borza
SPEEH Hidroelectrica SA

John Long
Nobel Oil

Petru Vaduva
Transgaz

Victor Ionescu
OPCOM

Premiul recompenseaza cel mai inventiv, 
inspirational si de impact manager din sectorul 
energetic românesc. Printre criteriile de analiza: 
managerul a probat capacitati de leadership, a 
contribuit la cresterea companiei, a introdus si 
aplicat strategii de business inovative.

MANAGERUL ANULUI

Av. Dr. Remus Borza, Administratorul Judiciar al Hidroelectrica SA

Av. dr. Remus Borza coordoneaza cu succes activitatea 
singurei societati în insolventa din România care si-a platit 
datoriile la valoarea nominala, o performanta de neegalat 
pâna în acest moment. Datorita masurilor adoptate de av. 
dr. Remus Borza, administratorul judiciar al Hidroelectrica, 
care implica vânzarea de energie în conditii de profitabilitate 
maxima si exercitarea unui control foarte strict al costurilor 
de productie, Hidroelectrica a devenit singura societate în 
insolventa din România care si-a platit datoriile la valoarea 
nominala, ultima transa din cele 24 aferente masei credale 
fiind achitata în data de 20 iunie 2015.
Ca rezultat al unui management proactiv, corporativ, loial, 

vizionar, creativ si responsabil, Hidroelectrica a realizat în 
semestrul I al anului 2015 un profit record de 726 milioane 
lei, cu aproximativ 42% mai mare decât profitul obtinut în 
primele 6 luni ale anului 2014 si o cifra de afaceri de 1.851 
milioane lei, mai mare cu 297 milioane lei fata de perioada 
comparabila a anului 2014, când cifra de afaceri a fost de 
1.554 milioane lei.
În data de 20 iunie 2015, Hidroelectrica a devenit unica 
societate în insolventa din România care a reusit sa-si 
plateasca datoriile la valoarea nominala, fiind achitata ultima 
transa din cele 24 aferente masei credale.

MANAGERUL ANULUI



MANAGERUL ANULUI

John Long, Nobel Oil

Nobel Oil propune pentru premiul de Managerul Anului pe 
John Long, responsabilul cu înfiintarea retelei de benzinarii a 
companiei, pentru experienta îndelungata în downstream-ul 
românesc, alaturi de branduri sonore de profil (Shell, Lukoil, 
Rompetrol), pentru care a pregatit punctele de vânzare, cu 
volume record.
John Long a fost recrutat de Nobel Oil sa îi dezvolte prima 
retea de retail de carburanti. România este prima piata de retail 
pentru aceasta companie. John Long a venit în România în 
1992 si a deschis mai bine 200 de statii de carburanti pe piata 

locala. John Long a deschis prima statie a unui investitor privat 
în România (Shell, în 1994), si a pus la punct intrarea pe piata 
si strategia de dezvoltare a Lukoil Downstream si a Rompetrol 
Downstream. A dezvoltat în jur de 2.000 de statii de alimentare 
cu carburanti la nivel global, dintre care, în mai putin de 8 ani, 
a construit în România 120 de statii pentru Rompetrol, circa 
90 de statii pentru Shell si între 30 si 40 pentru Lukoil. Prima 
statie a Nobel Oil  în România a fost inaugurata în decembrie, 
la Iasi. Nobel Oil intentioneaza sa ajunga la 80-90 de unitati în 
urmatorii cinci ani în România.

Petru Vaduva, director general al Transgaz

Petru Vaduva, director general al Transgaz, intra in 
competitie pentru premiul Managerul anului în 2015, 
pentru pasii întreprinsi de echipa de conducere în vederea 
construirii sectiunii românesti a proiectului de gazoducte 
BRUA (Bulgaria – România – Ungaria – Austria).
Actionarii Transgaz au aprobat în 16 iunie 2015 declansarea 
procedurii privind emisiunea de obligatiuni corporative, 
în valoare de maximum 500 de milioane de lei, iar în 
septembrie, Agentia Americana pentru Comert si Dezvoltare 
(USTDA) a acordat companiei o finantare nerambursabila în 
valoare de 956.000 de dolari pentru sustinerea proiectului 
Transgaz de extindere a gazoductelor.
Finantarea din partea agentiei americane va permite 
efectuarea unui studiu de fezabilitate în vederea 

îmbunatatirii si confirmarii proiectului tehnic si specificatiilor 
economice si financiare pentru construirea portiunii 
românesti a proiectelor gazoductului Bulgaria-România-
Ungaria-Austria (BHRA) si conductei Tarmul Marii Negre 
- Podisor.
Actionarii Transgaz au aprobat în 16 iunie 2015 declansarea 
procedurii privind emisiunea de obligatiuni corporative, 
în valoare de maximum 500 de milioane de lei. Banii 
obtinuti astfel vor fi folositi pentru a cofinanta construirea 
gazoductului BRUA, proiect de circa 560 milioane de euro. 
Transgaz ar extinde ulterior conducta de gaze pâna la 
Marea Neagra, costul proiectului urmând sa creasca astfel 
la 1,1 miliarde de euro.



Victor Ionescu,  director general OPCOM

Victor Ionescu, în calitate de director general OPCOM, 
pentru coordonarea activitatii de organizare si administrare 
a pietelor de energie electrica si gaze naturale, proiectele si 
directiile de dezvoltare a OPCOM în contextul demersurilor 
de integrare în piata unica europeana de energie.
2015 a fost anul în care activitatea OPCOM, prin 
îmbunatatirea calitatii serviciilor prestate si diversificarea 
portofoliului, precum si prin punerea în functiune a unor 
proiecte, dintre care amintim lansarea pietei intrazilnice 
functionând dupa reguli care permit tranzactionarea în mod 
continuu, pâna cu doua ore înainte de momentul livrarii, 
finalizarea implementarii si lansarea unui mecanism de 
tranzactionare a energiei electrice de tip OTC, extinderea 

posibilitatilor de tranzactionare a certificatelor verzi prin 
introducerea pietei contractelor bilaterale, precum si 
lansarea în data de 19 noiembrie 2014 a cuplarii pietelor 
pentru ziua urmatoare din Republica Ceha, Slovacia, Ungaria 
si România, si-au aratat roadele: numar de participanti, 
cantitati tranzactionate si volume valorice în continua 
crestere, indicatori de concentrare care si-au diminuat 
valorile.
Dimensiunea afacerii gestionata de OPCOM, cu impact 
asupra participantilor la piata, poate fi rezumata de 
performanta la zi: 1.861 de participanti, tranzactii realizate 
de participanti care depasesc 2.690 mil EUR, gama diversa 
de piete, produse si instrumente.

MANAGERUL ANULUI



INTREAGA CARIERA

Premiul recompenseaza o personalitate a 
industriei energetice din România (capacitati de 
leadership, contributii la dezvoltarea companiei, a 
introdus si aplicat strategii de business inovative, 
a creat scoala).

INTREAGA CARIERA

Emilian Mateescu, consilier director general ELCEN

Emilian Mateescu are peste 40 de ani de experienta în 
industria energetica. Cunoaste temeinic sistemul centralizat 
de încalzire din România, fiind considerat un expert în 
breasla, si s-a confruntat deseori cu provocarile acestei 
industrii, motiv pentru care echipa din ELCEN îl propune 
drept candidat la Premiul de excelenta pentru întreaga 
cariera.
Absolvent al Facultatii de Energetica (Institutului Politehnic 
din Bucuresti), Emilian Mateescu este un profesionist 
dedicat muncii sale, care a contribuit la realizarea a 
numeroase proiecte de investitii cu impact asupra strategiei 
de dezvoltare a societatii, programe de consolidari 
si reabilitari constructii in cadrul ELCEN, precum si in 
programe de actiuni pentru protectia mediului.

Emilian Mateescu îsi începe cariera în 1972, ca inginer 
stagiar, la CET Bucuresti Vest, în urma repartitiei 
universitare. În 1985 pleaca în cadrul Ministerului Energiei 
Electrice, unde ocupa functia de inginer principal. Un an 
mai târziu devine inspector principal de specialitate. În 
1988 începe sa lucreze la Dispecerul Energetic National, ca 
inginer principal. În 1990 se întoarce la CET Bucuresti Vest, 
ca sef de sectie Electrica, pozitie pe care o ocupa timp de 
cinci ani. În 1995 promoveaza director adjunct tehnic al 
Filialei Electrocentrale Bucuresti S.A., unde doi ani mai târziu 
ajunge director general. Din 2009 si pâna in 2015 ocupa 
functia de director tehnic, respectiv director general adjunct 
tehnic în cadrul ELCEN. În prezent, este consilier Director 
General in ELCEN.

Emilian Mateescu
consilier director general ELCEN

Ionel Bucur
 director CNE Cernavoda

Prof. Dr. Ing. Niculae Antonescu
Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti

Octavian Lohan
membru în Directoratul Transelectrica

Prof. Dr. Ing. Florin-Teodor Tanasescu
Universitatea Politehnica Bucuresti



Ionel Bucur, director CNE Cernavoda

În peste 36 de ani experienta în industria nucleara si în tot 
atâtia dedicati integral centralei nucleare de la Cernavoda, 
Dr. Ionel Bucur, Directorul CNE Cernavoda, este omul si 
profesionistul sub a carui conducere si expertiza în operare, 
santierul CNE Cernavoda din anii 70 a devenit astazi cea 
mai performanta industrie din România, CNE Cernavoda fiind 
pe primul loc în lume pe baza factorului de capacitate de la 
punerea în functiune a celor doua unitati.
Ionel Bucur a participat si a coordonat constructia, punerea 
în functiune si operarea Centralei Nucleare de la Cernavoda, 
fiind începând cu 1998, dupa intrarea în exploatare 
comerciala a Unitatii 1 CNE Cernavoda, primul Director de 

Centrala, iar din 2004, Directorul Sucursalei CNE Cernavoda.
În aceste calitati, Ionel Bcur coordoneaza toate activitatile 
legate de productia energiei electrice si termice, 
cu respectarea, îmbunatatirea si inovarea tuturor 
proceselor aferente mentinerii si îmbunatatirii constante 
a functiilor de securitate nucleara a centralei. Actul 
managerial al centralei, în complexitatea sa: productie, 
operare, performante, implica coordonarea complexa si 
interdependenta a peste 1600 de specialisti. 

INTREAGA CARIERA

Prof. Dr. Ing. Niculae Antonescu, UPG Ploiesti

Niculae Antonescu este o personalitate cunoscuta a 
sectorului energetic românesc, un profesionist în petrol 
si echipamente petrochimice, inginerie de petrol, gaze si 
mediu, cu o prodigioasa activitate profesionala, pedagogica 
si stiintifica, întinsa pe durata a peste 50 de ani.
Activitatea sa prestigioasa a fost realizata în baza a peste 
150 de contracte cu beneficiari din toate sectoarele de 
activitate, precum si în baza programelor de cercetare, 
dezvoltare si inovare derulate la nivel national si 
international cu institutii de prestigiu
Este membru al Academiei de Stiinte Tehnice din România, 
al Academiei de Stiinte Miniere din Ucraina si i-a fost oferit 

titlul de Doctor Honoris Causa de patru universitati. Pentru 
întreaga sa activitate i-au fost acordate mai bine de 50 de 
medalii si titluri onorifice, atât în tara cât si în strainatate, 
inclusiv Steaua României în Grad de Cavaler (1999). A fost 
membru al Parlamentului României între 1996 si 2004, si 
rector al Universitatii de Petrol-Gaze din Ploiesti.
Ca rezultat al activitatii sale bogate mai stau marturie 
redactarea a 22 de carti, peste 280 de articole si lucrari 
stiintifice si contributii la 13 brevete de inventie.



INTREAGA CARIERA

Octavian Lohan, membru în Directoratul Transelectrica

Octavian Lohan are o experienta de peste 35 de ani 
în Sistemul Electronergetic National (SEN), ocupând 
de-a lungul carierei mai multe functii de conducere în 
Transelectrica, pâna la cea de Director General Adjunct. 
A coordonat programul de teste si reglementari tehnice 
pentru admiterea Transelectrica, în 2003, ca membru plin 
în UCTE.
A fost, de asemenea, responsabilul procesului de 
interconectare a sistemului electronergetic sud-est 
european cu sistemul vest-european, proces finalizat 
în 2004. De atunci, SEN functioneaza interconectat cu 
sistemul vest-european prin liniile de 400 kV Arad / 

Sandorfalva si Rosiori / Mukacevo.
Între 1996 si 1999, Octavian Lohan a raspuns de analiza 
regimurilor operationale si de programarea functionarii 
SEN, ca sef de departament în cadrul Dispeceratului. Timp 
de aproape 20 de ani a raspuns de controlul operational al 
retelei electrice de transport si apoi de întregul sistem. Este 
membru al organizatiilor profesionale nationale si este autor 
a peste 35 de lucrari privind functionarea sistemului si a 
pietei de electricitate.

Prof. Dr. Ing. Florin-Teodor Tanasescu, Universitatea Politehnica 
Bucuresti 

Florin-Teodor Tanasescu a condus pentru mai mult de 30 
de ani Institutul de Cercetare si Proiectare Electrotehnica, 
si a avut o contributie importanta la activitatea societatilor 
stiintifice din România.
În 1986 a fost ales presedinte al Comitetului National 
al Comisiei Electrotehnice Internationale. Este membru 
fondator al CNR / CME (Comitetul National Român al 
Consiliului Mondial al Energiei) si al Societatii Române pentru 
Telelucru si Teleactivitati, precum si membru al CIGRE.
Totodata, este secretar general a Academiei Române de 
Stiinte Tehnice si membru onorific al Academiei de Stiinte 
din Republica Moldova. Între 2006 si 2009 a fost membru 

al consiliului executiv al Asociatiei Generale a Inginerilor din 
România. Este presedinte al “Asociatiei pentru terminologie” 
(TERMROM).
În timpul activitatii sale, Florin-Teodor Tanasescu a primit 
diferite premii si distinctii, printre care si premiul Traian Vuia 
al Academiei Române, în 1970. A fost onorat cu o diploma si 
de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica.



REUSITE EXTRAORDINARE

Electrica SA
Contorizare inteligenta – 130.000 de puncte de 
masurare deja instalate

Luxten Lighting Company
Redescoperirea identitatii urbane a zonei Calea 
Dorobanti

Nuclearelectrica
Prezenta în topul global al operatorilor de centrale 
nucleare

Regional Air Services
Lider national în transportul aerian la platformele din 
Marea Neagra

SPEEH Hidroelectrica SA
Profit record la Hidroelectrica

Premiul recompenseaza compania care s-a 
remarcat printr-o reusita punctuala, cu mare 
impact, care a atras atentia si a devenit reper în 
cadrul industriei, pe parcursul ultimului an.

REUSITE EXTRAORDINARE

Electrica SA

Lider în distributia si furnizarea de energie electrica în 
România, Grupul Electrica este lider si în ceea ce priveste 
implementarea contorizarii inteligente.
Electrica a început sa instaleze sisteme de contorizare 
inteligenta în zone rezidentiale înca din anul 2005 si are în 
prezent cel mai mare numar de puncte de masurare, precum 
si cele mai ambitioase proiecte-pilot.
Grupul ELECTRICA are, în acest moment, instalate sisteme 
Automatic Meter Reading (AMR) pentru contorizarea 
inteligenta a consumatorilor industriali si gestionarea energiei 
electrice distribuite la nivelul a peste 85.000 de puncte de 

masurare. De asemenea, Electrica are în prezent instalate 
sisteme de contorizare inteligenta, în zone rezidentiale, care 
gestioneaza un numar de peste 45.000 de consumatori.
Filialele de distributie ELECTRICA deruleaza proiecte-pilot 
pentru evaluarea solutiilor tehnice optime si a costurilor 
aferente implementarii de sisteme Smart Metering, proiecte 
aprobate de ANRE, la nivelul a aproximativ 45.000 de puncte 
de masurare. Cel mai mare proiect-pilot va gestiona peste 
23.000 de puncte de masurare. Aceste proiecte pilot sunt în 
faza finala de implementare si vor fi puse în functiune pîna la 
sfârsitul anului.

CONTORIZARE INTELIGENTA – 130.000 DE PUNCTE DE MASURARE DEJA INSTALATE



Nuclearelectrica

Luxten Lighting Company

SN Nuclearelectrica SA este singura companie din industria 
româneasca aflata în topul celor mai performante companii 
la nivel international, prin pozitia ocupata la nivel global în 
topul operatorilor de centrale nucleare.
Pe baza statisticilor internationale, realizate de experti 
independenti în industria nucleara, la nivelul lunii martie 
2015, Unitatea 2 a CNE Cernavoda se afla pe locul 1 la 
nivel mondial cu un factor de capacitate (raportul dintre 
capacitatea instalata si productia efectiva) de 93,5%, iar 
Unitatea 1 se afla pe locul 14, cu un factor de capacitate de 
89,4%, dintr-un total de 392 de unitati nucleare apartinând 

de 181 centrale nucleare din 28 de state. Cu un factor de 
capacitate de la punerea în functiune a celor doua unitati 
nucleare de la CNE Cernavoda de 91,4%, Nuclearelectrica 
se afla pe primul loc în lume.

Proiectul de eficienta energetica a vizat ca obiectiv principal 
optimizarea si eficientizarea parametrilor tehnico-functionali 
ai sistemului de iluminat public amplasat pe Calea Dorobanti 
si zonele limitrofe si ca obiectiv specific redescoperirea 
identitatii urbane a zonei si punerea în valoare a zonei. 
Proiectul a fost finantat de catre BERD prin Facilitatea de 
Finantare pentru Eficienta Energetica acordata Autoritatilor 
Publice Locale din România (MFFEE).
Tehnologie: proiect de pionierat în cadrul conceptului 
„Smart by Luxten”, unde tehnologia cu LED, sistemul  de 
telemanagement, estetica urbana si reducerea consumului 

de energie electrica si a costurilor operationale au fost 
premisele crearii unui proiect de referinta pentru Municipiul 
Bucuresti, acesta fiind si cel mai mare proiect finantat de 
BERD în România pâna acum.
Tinta proiectului: obtinerea unei eficiente energetice mai 
mare de 25% fata de situatia existenta. Performantele 
tehnico-functionale ale proiectului certificate de auditorul 
acreditat al BERD au fost de 36,83% .
Indicatorii proiectului:
l  Economia de energie  – 93,19 MWh/an
l  Reducerea emisiilor de dioxid de carbon – 65,54 t CO2/ an

PREZENTA ÎN TOPUL GLOBAL AL OPERATORILOR DE CENTRALE NUCLEARE

REDESCOPERIREA IDENTITATII URBANE A ZONEI CALEA DOROBANTI

REUSITE EXTRAORDINARE



SPEEH Hidroelectrica SA

Regional Air Services

Hidroelectrica a reusit sa faca un profit brut record în 
primele 9 luni ale anului 2015, în conditiile unei perioade 
prelungite de deficit hidrologic.
În primele 9 luni ale anului 2015, Hidroelectrica a realizat 
un profit brut de 875 de milioane de lei, cu aproximativ 7% 
mai mare decât profitul obtinut în primele 9 luni ale anului 
2014, în conditiile în care deficitul hidrologic din perioada 
iulie-septembrie 2015 a afectat semnificativ productia 
companiei.
Deficitul hidrologic din perioada iulie-septembrie 2015, 
catalogat în mass-media ca „cea mai severa seceta din 

ultimii 50 de ani” a afectat semnificativ productia de 
energie a companiei Hidroelectrica. Debitele Dunarii au fost 
reduse la 2.400 de metri cubi pe secunda, la jumatate fata 
de media înregistrata anul trecut, o scadere si mai mare 
înregistrându-se pe râurile interioare.
În aceste conditii foarte nefavorabile, Hidroelectrica a reusit 
performanta de a realiza un profit brut de 875 de milioane 
de lei în primele 9 luni ale anului 2015, cu aproximativ 7% 
mai mare decât profitul obtinut în aceeasi perioada a anului 
2014 si o cifra de afaceri neta de 2.467 milioane de lei.

Regional Air Services - Aeroport International Tuzla este 
lider national absolut în transportul aerian cu elicoptere în 
largul marii - domeniu în care este activ înca din anul 2006. 
Este operatorul privat cu cea mai mare gama de servicii 
pentru aviatie.
Regional Air Services are o activitate neîntrerupta ca 
furnizor pentru companiile din domeniul energetic offshore: 
din 2006 este furnizor de servicii offshore cu elicoptere 
pentru industria de petrol si gaze si a acumulat peste 
7.000 de ore de zbor fara accidente sau incidente grave, 
persoane ranite sau daune.

Din 2010, Regional Air Services transporta pasageri catre 
platformele petroliere din Marea Neagra, pentru diferiti 
clienti, precum OMV Petrom, Sterling Resources, CGG 
Veritas, Dolphine Geophysical, Exxon Mobil.
Aeroportul Tuzla a fost premiat ca „cel mai dinamic aeroport 
din România” si ocupa locul 4 în topul national ca numar de 
miscari de aeronave (aterizari-decolari),  dar este numarul 
1 national de mai multi ani consecutiv ca numar de miscari 
de elicoptere - unde a atins recordul de 72,8% din traficul 
înregistrat în toata tara (incluzând atât elicopterele civile, 
cât si pe cele militare).

PROFIT RECORD LA HIDROELECTRICA

LIDER NATIONAL ÎN TRANSPORTUL AERIAN LA PLATFORMELE DIN MAREA NEAGRA

REUSITE EXTRAORDINARE



TÂNARUL PROFESIONIST ÎN ENERGIE

Alina Constantin
Inginer Chimist, RATEN-ICN

Bogdan Bargauan
Manager Energetic Servelect

Claudiu Butacu
Presedinte Asociatia Solar Decatlon Bucuresti

Daniela Cristina Stoicescu
Director Operational, Eva Energy

Delia Raucescu
Monitor Tehnic, Optim Project Management

George Constantin
Manager Adjunct de Proiect, Grupul Romelectro

Ionut Predoiu
 Inginer Directia Productie, Complexul Energetic Oltenia

Aceasta categorie este deschisa tinerilor 
profesionisti din România / sub 35 de ani / cu pâna 
la 10 ani de experienta în industria energetica. 
Premiul Tânarul profesionist în energie este 
rezultatul unui parteneriat între energynomics.
ro si CNR-CME VLER. Premiul recompenseaza 
activitatea si reusitele probate în anul 2015, cu 
relevanta în energetica româneasca si regionala.

TÂNARUL PROFESIONIST ÎN ENERGIE

Alina Constantin
Inginer Chimist, RATEN-ICN

Alina Constantin a obtinut în 2008 Diploma de Inginer în 
cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor 
a Universitatii Politehnica Bucuresti. A urmat un master în 
chimie fizica si coroziune si a obtinut titlul de doctor în anul 
2015. 
Din 2008 este inginer chimist în cadrul Departamentului de 
Materiale Nucleare si Coroziune al Institutului de Cercetari 
Nucleare, responsabilitatile sale curente înscriindu-se în 
sfera managementului deseurilor radioactive si a colaborarii 
internationale a Institutului. 
Începând cu 2009 este membrã a Comitetului de 
Organizare a Conferintei Internationale Anuale NUCLEAR - 

Sustainable Development through Nuclear Research and 
Education, organizata si gazuitã de RATEN-ICN. 
În 2014 a absolvit programul World Nuclear University 
Summer Institute, dedicat formarii tinerilor profesionisti 
din domeniul nuclear ca viitori leaderi. Din octombrie 2015 
este vicepresedinte al Romanian Nuclear Young Generation 
Network.



Claudiu Butacu
 Presedinte Asociatia Solar Decatlon Bucuresti

Bogdan Bargauan
Manager Energetic Servelect

Claudiu Butacu este presedinte EFdeN si membru în VLER 
- programul pentru Viitorii Lideri Energeticieni din România 
coordonat de CNR-CME.
Claudiu Butacu gestioneaza departamentul de Fundraising 
din EFdeN de peste 3 ani de zile, si a atras contributii 
de peste 1 milion de euro. Dezvolta proiecte aflate la 
întrepatrunderea sectorului energetic cu constructiile 
ecologice si tehnologiile emergente. 
Este certificat ca Professional Energy Manager 
(Universitatea Schneider Electric) si ca Sustainability 
Manager - ECQA - Progam LEAD SUS. În 2015, Asociatia 
a inaugurat Primul Centru de Cercetare a Conditiilor de 

Confort din România, un prototip de casa solara apreciat si 
premiat la nivel national si international. 
Casa este autonoma energetic, ecologica, utilizeaza 
instalatii inteligente si are o sera hibrid eficienta, prima de 
acest fel din Europa. Este gândita ca o solutie la cresterea 
densificarii locuirii si a mobilitatii în Bucuresti. În varianta 
industrializata, prototipul sustine conceptul unui Bucuresti 
policentric, dezvoltând zonele abandonate prin construirea 
pe aceste spatii a unor cartiere sustenabile si a unei retele 
de transport bazate pe energie regenerabila.

Pe parcursul acestui an, Bogdan Bargauan, Manager 
Energetic în cadrul Servelect, a ajutat sase dintre cele 
mai mari companii industriale din România sa devina mai 
„sanatoase” si sa îsi atinga obiectivele legate de reducerea 
consumurilor si a costurilor cu energia, în cadrul unor 
parteneriate pentru asigurarea de servicii de audit si 
management energetic. 
Efortul depus a venit cu rezultate pe masura: cele sase 
companii si-au reduc emisiile de CO2 cu aproape 12.000 de 
tone, iar consumul de energie s-a micsorat cu echivalentul 
a 6,4% din consumul anual total. Economiile de energie 
estimate prin implementarea masurilor identificate sunt 

semnificative, potentialul fiind de 1,85 milioane de euro în 
fiecare an. 
De asemenea, în cadrul unui program de doctorat, Bogdan 
Bargauan a început sa dezvolte un set de instrumente 
de Monitoring & Targeting, care vor avea o contributie 
importanta în reducerea consumurilor energetice, prin 
setarea unor tinte realiste de consum, masurarea si 
verificarea economiilor generate. 

TÂNARUL PROFESIONIST ÎN ENERGIE



Delia Raucescu
Monitor Tehnic, Optim Project Management

Daniela Cristina Stoicescu
Director Operational, Eva Energy

În ultimul an, Delia Raucescu a efectuat technical due 
diligence pentru finantare / refinantare / investitii pentru 
proiecte de energie regenerabila în România (ex. evaluare 
centrala fotovoltaica Isaceea Parc 8.75 MW, centrale 
eoliene – Enex 13.75 MW, Curcubata 11.5 MW, hidroelectrice 
- Huta Cereteze 1.3 MW, biogaz). 
A mai efectuat consultanta tehnica pentru studii de 
fezabilitate pentru rooftop fotovoltaic la parcuri logistice si 
proiecte de real estate. În calitate de monitor tehnic, Delia 
Raucescu este implicata în respectarea bugetului si calitatii 
executiei parcului Curcubata (11,5 MW). 
Valoarea totala a proiectului este de 110,55 milioane de lei. 

Valoarea totala eligibila este de 84, 1 milioane de lei, din 
care 51,8 milioane de lei lei valoare eligibila nerambursabila 
acordata din FEDR, 7,06 milioane de lei valoare eligibila 
nerambursabila acordata din bugetul national, si 25,22 
milioane de lei cofinantare eligibila a beneficiarului. Valoarea 
neeligibila este de 26,45 milioane de lei.

Daniela Stoicescu are o diploma de Master în Administrarea 
Afacerilor si Audit, a obtinut licenta în Cibernetica - 
Economie Informatica la Universitatea Tehnica din Viena, 
si are o diploma în Matematica - Informatica obtinuta la 
Universitatea Transilvania. 
A debutat la 19 ani ca Inginer de Soft pentru WHT Hagmann 
KG, o companie din Viena specializata în dezvoltarea 
de software pentru managementul si documentarea 
întreruperilor în alimentarea cu energie. Daniela Stoicescu 
este la doar 28 de ani Director Operational al Eva Energy, 
primul furnizor de energie electrica din România dedicat 
clientilor rezidentiali, si Director Executiv al Visual Network 

co. Inov Electric (filiala Bucuresti), o companie care ofera 
servicii si produse IT pentru retele inteligente. 
Sub coodonarea sa operationala, Eva Energy a câstigat 
peste 9.100 de clienti rezidentiali într-un singur an, si este 
Manager de Proiect pentru implementarea sistemului de 
gestiune a întreruperilor în cadrul E.ON Romania, divizia 
electricitate si gaz.
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Ionut Predoiu
Inginer Directia Productie, Complexul Energetic Oltenia

George Constantin
Manager Adjunct de Proiect, Grupul Romelectro 

Ionut Predoiu a absolvit Universitatea din Petrosani - 
Facultatea de Mine, iar din 2006 lucreaza în Complexul 
Energetic Oltenia - Sucursala Diviza Miniera. În 2008 a 
obtinut titlul de master, iar în 2012 a sustinut teza de 
doctorat în cadrul aceleiasi universitati. 
Este autor si co-autor a 35 de articole publicate în reviste 
de specialitate nationale si internationale, si coordonator 
pentru lucrari de licenta si dizertatie la Universitatea din 
Petrosani. Pe lânga îndeplinirea sarcinilor cotidiene de 
planificare si urmarire productie în cele 11 cariere de lignit 
exploatate de Complexul Energetic Oltenia, Ionut Predoiu 
a participat cu lucrari la cel de-al 6-lea Congres Balcanic 

Minier, la Conferinta “Zilele Academiei de Stiinte Tehnice din 
România”. 
În acest an, Ionut Predoiu a propus si a luat parte la 
procesul de obtinere a finantarii pentru proiectul European 
BEWEXMIN, initiativa în care Complexul Energetic Oltenia 
are parteneri puternici din Polonia, Grecia si România.

George Constantin este Membru al Board-ului VLER, 
Manager de Proiect Adjunct în Grupul Romelectro, si Director 
Tehnic al Energo Dynamics, prima companie româneasca 
de solutii integrate în domeniul stocarii de energie.
Biografia sa porneste de la un background în hidroenergie 
si sisteme energetice complexe, si continua cu un parcurs 
profesional ce cuprinde consultanta, management 
de proiect, si voluntariat. Este pasionat de tehnica, 
macroeconomie, business si comunicare.
În Grupul Romelectro a coordonat pe parcursul anului 2015 
oferta comuna Romelectro–Litostroj Power, câstigatoare 
a Licitatiei de Retehnologizare a CHE Stejaru, « Scoala 

Hidroenergeticii Românesti », precum si derularea efectiva 
a proiectului.
Un contract de 75 de milioane de euro cu o durata de 5 
ani, un partener extern, 12 subcontractori si peste 50 de 
furnizori implicati, precum si o capacitate instalata de 210 
MW ce a generat în cei peste 50 de ani de functionare 22 
TWh sunt câteva dintre cifrele cheie ale acestui proiect. 
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