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Ordonanþãavantajoasãpentru
furnizorii deenergie

O
nouã ordonanþã de

urgenþã pentru secto-
rul energetic a fost
adoptatã, vineri, de
Guvern, cea mai
mare noutate pe care
aceasta o aduce fiind
forþarea producãtori-

lor sã vândã la un preþ mult sub PZU cã-
tre furnizori, distribuitori ºi operatorul
de sistem Transelectrica, printr-un me-
canism de achiziþie centralizat.

Practic, este o ordonanþã ce modifi-
cã actul legislativ prin care se institu-
iau plafoanele de preþ pentru consu-
matorii casnici, introducând un preþ
reglementat pentru achiziþiile compa-
niilor de distribuþie ºi furnizare.

Astfel, Guvernul va impune produ-
cãtorilor de energie electricã ce au în
portofoliu capacitãþi de producþie de cel
puþin 10 MW, cu excepþia producãtori-
lor de energie regenerabilã care benefi-
ciazãdesubvenþii princertificateverzi, a
celor în cogenerare ce livreazã ºi energie
termicã pentru încãlzirea centralizatã a
populaþiei ºi a unitãþilor intrate în fun-
cþiune dupã 1 aprilie 2022, un preþ unic
de vânzare angro de 450 lei/MWh, prin
instituirea unui mecanism centralizat de
energie prin intermediul OPCOM ce va
cumpãra energie de la producãtori ºi o
va vinde operatorului de transport de si-
stem Transelectrica, furnizorilor ºi ope-
ratorilor de distribuþie.

Cum funcþioneazã
mecanismul?

Producãtorii de energie electricã au
obligaþia sã transmitã la Transelectrica ºi

OPCOM, pânã la data de 24 noiembrie
dinanul anteriorceluideaplicarea sche-
mei, situaþia privind prognoza cantitãþii
de energie electricã ce va fi livratã în si-
stem în anul de aplicare; cantitatea de
energie electricã prognozatã pentru asi-
gurarea serviciilor de echilibrare con-

tractate (pentru producãtorii cãtre con-
tracteazã energie pentru echilibrare);
cantitatea de energie electricã din pro-
ducþia anului de aplicare care a fost deja
contractatã la vânzare; cantitatea de
energie electricã disponibilã pentru anul
de aplicare, defalcatã pe luni, rezultatã

din diferenþa între prognoza cantitãþii de
energia electricã ce va fi livratã ºi canti-
tatea de energie electricã aferentã asigu-
rãrii serviciilor de echilibrare.

CRISTIAN DOGARU
(continuare în pagina 9)

QATAR 2022

Miliarde de euro
investite în capacitatea
de primire a turiºtilor
l Inedit, acord pentru zboruri directe între Tel Aviv ºi Doha

T
urneul final al Cupei Mondia-
le scoate în continuare miliar-
de bune de euro din ”visteria”
autoritãþilor din Qatar. Stadio-

ane, hoteluri, ºosele, aeroporturi au
fost construite, de multe ori de la zero.
Qatarul a inaugurat sãptãmâna trecutã
o amplã extindere a principalului sãu
aeroport internaþional, în timp ce ºeful
companiei aeriene naþionale a reacþio-
nat la “zvonurile” potrivit cãrora þara
ar putea sã nu facã faþã fluxului de vi-
zitatori pentru Cupa Mondialã de fot-
bal 2022. Lucrãri de miliarde de dola-
ri au permis mãrirea capacitãþii de pri-
mire a aeroportului internaþional Ha-
mad de la 40 la 58 de milioane de pa-
sageri pe an, a declarat Akbar Al-Ba-

ker, ºeful companiei Qatar Airways,
într-o conferinþã de presã. Proiectul a
fost inaugurat cu zece zile înainte de
lovitura de start a Mondialului 2022,
care ar urma sã atragã peste un milion
de vizitatori în cea mai micã þarã ce a
gãzduit vreodatã acest eveniment.
Pentru a reduce presiunea, Qatarul a
redeschis vechiul aeroport internaþio-
nal din Doha. Qatar Airways a renun-
þat de asemenea la 18 destinaþii din
programul sãu, pentru a creºte numã-
rul de zboruri care deservesc principa-
lele pieþe ale Cupei Mondiale ºi pen-
tru a permite altor companii aeriene sã
opereze zboruri charter.

O.D.
(continuare în pagina 9)

SEBASTIAN PITEI, MANAGER DE
INFRASTRUCTURÃ LA BIT SENTINEL:

“Alfabetizarea
digitalã ºi cyber a
angajaþilor - prioritarã
pentru companii”

Reporter: Cum putem sã ne orga-
nizãm mai bine în activitatea de apãra-
re a reþelelor de comunicaþii?

Sebastian Pitei: În industria noa-
strã, toatã partea de învãþare presupu-
ne efectiv sã pui mâna ºi sã faci lucruri.
Noi avem un tip de exerciþii care se
cheamã Capture the Flag (CTF), unde
foarte prozaic îþi poþi imagina datul la
perete. Daiu singur la perete, adicã faci
un lucru. Este o metodã bunã de învã-
þare, dar numai cã în lumea realã nu
eºti singur cu un server pe care cauþi sã
îl protejezi sau cu care cauþi sã spargi
serverul celui care te atacã. În lumea
realã, pe lângã tine mai existã ºi colegii
tãi sau alt tip de colegi care, de cealaltã

parte a mesei, încearcã sã te atace,
ceva de genul hoþii ºi vardiºtii dacã in-
tegrãm totul într-o idee de joc. Practic
ai mai multe echipe, care fiecare are
câte o infrastructurã de apãrat ºi existã
o infrastructurã identicã de partea cea-
laltã, a adversarilor, de atacat. Asta
este partea de attack&defense. Prin
aceastã modalitate, obþii skill-uri noi,
înveþi sã te ºi aperi, nu doar sã ataci, ºi
dezvolþi partea de lucru în echipã, de a
discuta cu alþi oameni, de a distribui
informaþiile eficient ºi coerent.

A CONSEMNAT
GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Pãmântul ridicã un zid
de gheaþã în faþa
catastrofei climatice

V
ariaþiuni ale termenului “cata-
strofã climaticã” apar tot mai
frecvent în presã pentru a se
justifica necesitatea imperio-

asã de închinare necondiþiona-
tã în faþa cultului verde, care
priveºte omenirea ca pe o ciu-
mã care trebuie eradicatã.

Argumentul suprem este
“ºtiinþa”, o noþiune care a ajuns
sã fie pervertitã dincolo de ori-
ce imaginaþie, faþã de care
“târfa Babilonului” din Biblie este un
model de puritate ºi inocenþã.

Aceastã “ºtiinþã”, mai ales când
este vorba despre schimbãrile climati-
ce, este înconjuratã, susþinutã ºi apãra-
tã, ba chiar este promovatã drept “ab-
solutã” din punct de vedere al “adevã-
rului”, de tot felul de “intelectuali”
care ºi-au vândut integritatea nici mã-
car pe arginþi, ci pe bani din nimic.

“Din nefericire, ºtiinþa este splendi-
dã doar când este ºtiinþã. Când ºtiinþa
devine religie, atunci se transformã în

superstiþie”, scria, la începutul secolu-
lui trecut, Gilbert Keith Chesterton.

Dar cine mai are timp sã-ºi aminte-
ascã de Chesterton sau ce argumente

mai pot fi aduse în faþa afirma-
þiilor conform cãrora “ºtiinþa
este stabilitã”, deoarece majori-
tatea “oamenilor de ºtiinþã”
afirmã ceva cu o deosebitã
convingere ºi hotãrâre?

Un singur argument ar fi su-
ficient, ºi nu doar pentru cã vine

de la Galileo Galilei: “În ºtiinþã, auto-
ritatea a mii de opinii nu valoreazã mai
mult decât o singurã micã scânteie a
raþiunii în mintea unui singur om”.

“În ºtiinþã trebuie sã crezi doar logi-
ca ºi argumentele, atent prezentate, ºi
nu autoritãþile”, spunea odatã extraor-
dinarul fizician Richard Feynman.
Oare ce ar spune astãzi profesorul Fey-
nman ºi cât de “docil” ar fi în faþa “na-
raþiunii” oficiale, care nu acceptã
niciun fel de opinii divergente?

(continuare în pagina 11)
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CÃLIN
RECHEA

C
rizele din ultimii trei ani ºi-au pus amprenta ºi asupra domeniului

cybersecurity, specialiºtii fiind nevoiþi sã facã faþã unor atacuri com-

plexe ºi unui numãr din ce în ce mai mare de hackeri care doresc sã

spargã sistemele de date ale companiilor din domeniul financiar, din

energie, din pharma, din sãnãtate, transporturi ºi retail. De aceea, ei conside-

rã cã este nevoie ca protecþia reþelelor ºi a datelor sã devinã prioritatea numã-

rul unu a tuturor companiilor din þara noastrã, iar unul din elementele acestei

prioritãþi o reprezintã educarea sau mai bine zis alfabetizarea digitalã a anga-

jaþilor fiecãrei firme.

Despre provocãrile din ultimii trei ani cu care s-au confruntat specialiºtii din

domeniul cyberdefense ºi despre aspectele de mai sus ne-a vorbit, într-un

interviu, Sebastian Pitei, manager de infrastructurã ºi securitate în cadrul

companiei BIT Sentinel.

VIRGIL POPESCU, MINISTRUL
ENERGIEI:

“Sistemul propus
este aplicat de ceva
timp în Franþa”

A
proximativ o treime din piaþa de
energie se va regãsi în 2023 în si-
stemul prevãzut în ordonanþa

aprobatã de Executiv pentru asigura-
rea unor preþuri mai mici în domeniu,
susþine ministrul Energiei, Virgil Po-
pescu. Oficialul a menþionat, citat de
Agerpres, în cadrul briefingului de la
finalul ºedinþei de Guvern de vineri:
“Acest sistem, sã ºtiþi, ingenios, trebu-
ie sã recunoaºtem, este aplicat de ceva
timp în Franþa, numai cã acolo, în
Franþa, vorbim doar de energia nuclea-
rã care intrã în aceastã platformã. Aici
vorbim de, sã zicem aºa, o platformã
pentru o mai largã tehnologie.

(continuare în pagina 9)

OVIDIU DEMETRESCU, EXPERT
ÎN ENERGIE:

”Ordonanþa a apãrut
fãrã o consultare
publicã”

O
rdonanþa a apãrut din nou fãrã o
consultare publicã, susþine Ovidiu
Demetrescu, expert în domeniul

energiei. Specialistul ne-a explicat:
„Ordonanþa a apãrut din nou fãrã o con-
sultare publicã, nu s-au putut confrunta
opinii pro ºi contra înainte de adoptare,
dar forma actualã pot spune cã va con-
tribui la stabilizarea pieþei ºi la mutarea
preþurilor, în timp, spre pragul de 450
lei/Mwh. Se poate vorbi de pierderi în
zona producãtorilor pe cãrbune ºi poate
ar fi fost mai corect ca reperul de 450 de
lei sã reprezinte o medie ponderatã (CN
Oltenia sã vândã, de exemplu, peste
450 de lei, iar energia hidro sau cea nu-
clearã sã vinã cu un preþ mai mic)”. n

ALEXANDRU MOLDOVAN,
ENERGY CENTER:

”Vor apãrea alte
probleme pentru
producãtorii de
energie pe cãrbune”

C
a urmare a aplicãrii acestei ordo-
nanþe, vor apãrea alte probleme
pentru producãtorii de energie pe

cãrbune, este de pãrere Alexandru
Moldovan, director executiv Energy
Center. Acesta ne-a precizat: „Mã pot
gândi la faptul cã aceastã legislaþie are
rolul de a oferi niºte compensaþii di-
stribuitorilor care au intrat în mari pro-
bleme financiare dupã ce preþurile au
explodat ºi statul a oferit cu întârziere
decontãri pentru energia vândutã la
preþ plafonat cãtre populaþie ºi compa-
nii.

(continuare în pagina 9)


