CENTRUL ROMÂN AL ENERGIEI CONDUCE ŞEDINTA PE TEMA CODURILOR DE REȚEA LA
ÎNTȂLNIREA CU PARTENERII ÎN PROIECTUL “RESERVE” LA CORK ÎN IRLANDA
16 Octombrie 2017, Mihai MLADIN

Delegația Centrului Român al Energiei a participat în perioada 10-11 octombrie la cea de-a patra
întâlnire a Consorțiului Proiectului “RESERVE – Renewables in a Stable Electric Grid”, care a avut
loc în orașul Cork din Irlanda. În proiectul RESERVE, alături de CRE participă TRANSELECTRICA și
alte 9 organizații reprezentative din Germania, Irlanda și Italia. RESERVE 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%. Ca lider al acestui
pachet de lucrări, CRE urmarește pregătirea aspectelor legale și de reglementare a schimbării
structurii de management a sistemelor energetice în Europa, în particular, definirea unui set comun
de coduri de rețea pan-European, care să adreseze integrarea regenerabilelor în sistem.
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.
Prima zi a întâlnirii de proiect a debutat cu derularea unui Workshop organizat și coordonat de către
echipa CRE pe tema Codurilor de Reţea şi a modului în care Proiectul RESERVE va influenţa evoluţia
acestor coduri la nivel European. Această acțiune a avut rolul de a clarifica și reitera principalele
aspecte ale implementării proiectului, în special cu privire la intercondiționarile dintre pachetele de
lucrări și identificarea modalităților concrete de dinamizare a colaborarii dintre acestea.
Dincolo de utilitatea acestui exercitiu apreciat de către participanți ca fiind de impact la nivelul
întregului proiect, membrii echipei CRE au dorit să se asigure că Pachetul de lucrări 6, pe care îl
coordonează și care este puternic condiționat de relevanța și calitatea livrabilelor aferente
celorlalte pachete de lucrări, va primi informațiile necesare fundamentarii în bune condiții a
livrabilelor alocate.
Coordonatorii pachetelor de lucrări, care au livrabile cu termen de finalizare noiembrie 2017, au
prezentat progresul înregistrat în pregătirea si redactarea lor. În urma acestor prezentări, atât
managerul de proiect cât și reprezentanții CRE, au atras încă o data atenția asupra reperelor
importante care trebuie avute în vedere la predarea conținutului final al acestor livrabile, astfel
încât livrabilele aparținând Pachetului de lucrări 6 să poată fi bine fundamentate.
De asemenea, partenerul de proiect RWTH din Aachen a făcut o trecere în revista a pachetelor de
lucrări și a “lecțiilor învățate” pe parcursul primului an de implementare a proiectului, punctând o
serie de aspecte care s-au regăsit și au fost completate intr-un plan prezentat ulterior de managerul
de proiect. Acest plan cuprinde punctele critice și pașii care trebuie parcurși pentru corectarea
abaterilor, în același timp acordând atenție deosebită intercondiționării mai sus menționate dintre
pachetele de lucrări. În acest sens au fost programate o serie de întâlniri viitoare care să armonizeze
în detaliu activitățile și prioritățile proiectului din acest punct de vedere.
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