CENTRUL ROMÂN AL ENERGIEI ORGANIZEAZĂ LA BUCUREȘTI CEA DE-A TREIA ÎNTÂLNIRE
DE COORDONARE DIN CADRUL PROIECTULUI RE-SERVE
30 Iunie 2017, Mihai MLADIN

Asociația Centrul Român al Energiei (CRE) a organizat în perioada 21-22 iunie, la București, cea
de-a treia întâlnire a Consorțiului Proiectului “RE-SERVE – Renewables in a Stable Electric Grid”,
în care CRE este partener împreună cu TRANSELECTRICA și cu alte 8 organizații reprezentative
din România, Germania, Irlanda și Italia. RE-SERVE se adresează provocărilor cercetării unor
concepte noi ale sistemelor energetice, implementate ca servicii suport de sistem, permițând
controlul distribuit și la nivele multiple al sistemului energetic, prin utilizarea codurilor de rețea
uniforme la nivel European.
Rolul CRE în cadrul proiectului este în primul rând acela de coordonator al Pachetului de Lucrări 6
(WP6), referitor la reglementări, elemente legislative și modele de afaceri într-un scenariu al
integrării surselor de energie regenerabilă într-un procent de pană la 100% in reţeaua de
transport energie electrică. Ca lider al acestui pachet de lucrări, CRE urmarește pregătirea
aspectelor legale și de reglementare a schimbării structurii de management al sistemelor
energetice în Europa, în particular, definirea unui set comun de coduri de rețea pan-European,
care să adreseze integrarea regenerabilelor în sistemul de transport. TRANSELECTRICA, alaturi de
CRE contribuie la Pachetele de Lucrări asociate etapei de stabilire a scenariilor de tranziție către
100% surse de energie regenerabilă, precum și în demonstrarea unor elemente de arhitectură și
soluții de cercetare.
Pe parcursul celor două zile, membrii consorțiului cu responsabilități în coordonarea pachetelor
de lucrări au prezentat câte un raport de progres și au fost dezbătute aspectele relevante privind
implementarea în bune condiții a activităților proiectului. Rolul CRE în cadrul Pachetului de Lucrări
pe care îl coordoneaza în proiect a fost apreciat ca fiind unul eficient, raportat la urmarirea
reperelor de timp și calitate în planificarea și dezvoltarea livrabilelor.
Managerul de proiect Fiona Williams a atras atenția asupra intercondiționărilor dintre pachetele
de lucrări din cadrul proiectului, în special din perspectiva faptului că Pachetul de Lucrări 6, aflat
în coordonarea CRE, este puternic condiționat de relevanța și calitatea livrabilelor aferente altor
3 pachete de lucrări: “Coordonatorii pachetelor de lucrări 1, 2 si 5 (in mod special), trebuie să-și
coreleze activitatea și implicit rezultatele cercetărilor lor cu cerințele Pachetului de Lucrări 6,
acesta din urma fiind cel care integrează rezultatele celorlalte pachete de lucrări în scopul de a
oferi soluții concrete de armonizare a codurilor de rețea și de implementare a serviciilor suport în
acest context”. Mihai Paun, Vice Presedinte CRE și Manager de Proiect din partea asociației, a
reiterat importanta rezultatelor muncii din celelalte pachete de lucrari precum și faptul că acestea
se vor reflecta în calitatea livrabilelor pachetului de lucrări pe care îl coordonează.
Au fost discutate principalele repere ale repozitionării proiectului din această perspectivă, a
importanței și rolului Pachetului de Lucrări 6 și a contribuției pe care acesta, prin livrabilele sale,
o poate avea pentru succesul proiectului. A fost stabilit un plan de lucru, cu o atenție deosebită
intercondiționării mai sus menționate dintre pachetele de lucrări, iar în acest sens au fost stabilite
o serie de întâlniri care să armonizeze activitățile și prioritățile proiectului din acest punct de
vedere.
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