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 INVITAŢIE 
  

Stimată doamnă / Stimate domn, 
 

 

Asociaţia IRE – Institutul Naţional Român  pentru  Studiul  Amenajării  şi  Folosirii  Surselor  de  

Energie,  organizează împreună cu Asociaţia Patronală SunE, în cadrul Târgului Energiilor şi 

Tehnologiilor Alternative, la data de 14 mai 2010,  la Palatul Naţional al Copiilor din  Bucureşti, Sala 

Mică, B-dul Tineretului Nr. 8-10, Sector 4,  începând cu ora 10.30, o Masă Rotundă cu titlul:  

 

 

Tehnologii de producere a energiei electrice şi/sau termice din energii regenerabile.  

Metode de integrare în SEN 
 

Pentru reuşita Mesei rotunde, vă invităm pe dumneavoastră personal − şi în acelaşi timp pe colaboratorii 

dumneavoastră − să participaţi cu lucrări care să reprezinte contribuţii semnificative în domeniu. 

Menţionăm că intenţionăm să publicăm cele mai valoroase intervenţii sub formă de articole într-un 

număr viitor special al revistei  Energetica, conform standardelor de publicare. 

În acest scop, pentru orientarea autorilor, vă transmitem alăturat Motivaţia şi Ghidul autorului pentru 

revista „ENERGETICA”, precum şi modelul Declaraţiei pe propria răspundere a autorilor că lucrarea 

nu a mai fost publicată. Avem rugămintea ca lucrarea să fie însoţită de declaraţia menţionată, 

completată şi semnată de către coautori. În cazul în care o lucrare are mai mulţi autori, primul se 

consideră autor principal. Pe parcursul procesului redacţional şi editorial, relaţiile se vor menţine cu 

autorul principal. 

Evenimentul va fi moderat de către:  
 

Prof. dr. ing. Petru POSTOLACHE – UPB, facultatea Energetică 
Prof. dr. ing. Cornel TOADER - UPB, facultatea Energetică 
Drd. ing. Ioana PISICĂ - UPB, facultatea Energetică 

 

Cu deosebită stimă, 

Jean CONSTANTINESCU 

 
Preşedintele IRE  
Informaţii suplimentare: Secretariat IRE – tel/faxl: 021 315 54 69 , sau  e-mail: secretariat@ire.ro 
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M a s a   R o t u n d ă 
 

 
Mecanismul dezvoltării unui proiect de instalaţii de producere a energiei electrice şi/sau 

termice din energii regenerabile 
 

 
M o t i v a ţ i e 

Valorificarea resurselor de energie regenerabile se impune, tot mai mult, ca o alternativă la 
folosirea resurselor fosile epuizabile care contribuie la poluarea mediului ambiant.  

În cadrul acţiunii „O strategie europeană pentru energie durabilă”, Uniunea Europeană (UE) 
a elaborat Directiva 2001/77/EC privitoare la „Promovarea energiei produse din resurse de energie 
regenerabile”. 

România a preluat în legislaţia proprie (HG 443/2003, HG 1535/2003, HG 1862/2004, 
Legea Energiei Electrice 578/2006 etc.) recomandările comunitare. Realizarea obiectivelor la 
orizontul anilor 2010 – 2015 presupune eforturi susţinute, diversificarea instrumentelor de aplicare 
a legislaţiei, preluarea continuă din experienţa europeană, stimularea spiritului de inovare şi de 
iniţiativă al celor ce lucrează în domeniu.  

Apreciem că este necesară cunoaşterea stadiului realizărilor din domeniul valorificării 
resurselor de energie regenerabilă din România şi din Comunitatea Europeană, precum şi creerea 
cadrului proprice de dezvoltare a contribuţiilor româneşti, ale sectorului C-D-I, în sprijinul punerii 
în valoare a resurselor regenerabile de energie.   

Considerăm că se impune perfecţionarea cadrului legislativ necesar accelerării procesului de 
realizare a obiectivelor asumate de România faţă de UE şi dezvoltarea unor scheme suport mai 
eficiente pentru promovarea utilizării diferitelor tipuri de resurse de energie regenerabilă, în scopul 
atragerii investitorilor prin facilităţi de prezentare pentru producătorii de energie din resurse 
regenerabile. 

Masa rotundă se organizează cu scopul de a constitui un prilej de schimb de informaţii şi 
idei privind căile de urmat şi dificultăţile întâmpinate la dezvoltarea unui proiect de instalaţie de 
producere a energiei electrice şi/sau termice folosind energii regenerabile. 

Masa rotunda îşi propune, în principal, abordarea următoarelor teme: 
- prezentarea strategiei  de dezvoltare, ca reper de iniţiere a unui program naţional de 

valorificare a potenţialului energiilor regenerabile în România. 
- aportul capacităţilor de producţie energiilor regenerabile la siguranţa SEN în perspectiva 

de dezvoltare a acestora 
- mecanisme de finanţare capabile sa accelereze programele de investitii în capacităţi de 

producţie energiilor regenerabile noi sau în derulare şi promovarea bazei legislative 
necesare 

- necesitatea includerii dezvoltării capacităţilor de producţie energiilor regenerabile într-
un program naţional, datorită caracteristicii de folosinţă complexă a amenajărilor 
energiilor regenerabile. 

- alte aspecte care vor rezulta din luările de cuvânt ale participanţilor la această 
manifestare. 

Lucrările selectate, discuţiile  pe margine a acestora şi concluziile vor fi publicate într-un 
număr special al revistei Energetica. 

Moderatori: 
Petru POSTOLACHE – UPB, facultatea Energetică 
Cornel TOADER - UPB, facultatea Energetică 
Ioana PISICĂ - UPB, facultatea Energetică 


