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GHID
de eligibilitate a personalităţilor intervievate
pentru rubrica Seniorii Energiei
din cadrul Buletinului Informativ CNR-CME
Mesagerul Energetic

1. Preambul
Domeniul energetic, un domeniu de elită al economiei româneşti, cuprinde specialişti de cea
mai înaltă clasă, cu rol covârşitor în formarea şi dezvoltarea industriei şi şcolii energetice
româneşti şi în creionarea viitorului sectorului energiei electrice din România. Niciuna din
realizările energeticii de astăzi nu s-ar fi realizat însă fără oamenii noştri minunaţi, energeticieni
a căror viaţă este guvernată de rigoare, disciplină, seriozitate, profesionalism, un înalt grad de
specializare şi de tehnicitate, dedicaţie, modestie şi echilibru. Oameni care, indiferent de vreme
şi de vremuri, de condiţii, stări şi probleme personale, se dăruiesc cu pasiune muncii de
energetician, uneori până la uitarea de sine. Oameni, a căror muncă se desfăşoară în anonimat
- de la personalul muncitor până la managementul executiv al sectorului -. Oameni, fără de care
funcţionarea intregului mecanism economic şi social ar putea fi perturbată sau chiar paralizată.
2. Scop
Scopul rubricii “Seniorii Energiei”, realizată în cadrul buletinului CNR-CME Mesagerul
Energetic, este acela de a prezenta specialişti de marcă, ale căror realizări remarcabile au
contribuit şi contribuie la dezvoltarea industriei energetice româneşti şi la promovarea acesteia
peste hotare. Vor fi prezentaţi profesionişti de diferite vârste, din diferite domenii de activitate
din cadrul sectorului energetic românesc (energie, petrol, gaze si cărbune), care au ridicat
meseria de energetician la cele mai înalte valenţe senioriale, transformând-o în una din cele mai
nobile meserii. Pornind de la premisa că persoanele intervievate sunt cunoscute mai mult prin
realizările profesionale, rubrica Seniorii Energiei va încerca să descopere şi să prezinte şi
OMUL care se ascunde în spatele PROFESIONISTULUI.
3. Caracteristicile rubricii “Seniorii Energiei”
Rubrica constă din interviuri realizate de către un Consilier CNR-CME cu câte una din
personalităţile energeticii româneşti. Interviul se va realiza prin mijloacele şi metodele proprii ale
intervievatorului şi va fi transmis în timp util redactorului şef al Mesagerului Energetic pentru a fi
inserat în numărul viitor al buletinului CNR-CME. Materialul final va fi scris în Word cu font
Verdana 10 la un rând şi nu va depăşi 6 pagini A4. Materialul va fi transmis spre publicare,
procesat la calculator în forma sa finită, cu specificaţia ”Bun de tipar”.
Rubrica “Seniorii Energiei” oferă oportunitateta ca membrii CNR-CME, autorităţile
guvernamentale şi locale, reprezentanţii Viitorilor Lideri Energeticieni din România să cunoască
viaţa şi activitatea personalităţilor cele mai reprezentatrive şi mai respectate din industria
energetică.

Forma finală a interviurilor şi fotografiile ce ilustrează materialul vor fi transmise spre publicare
numai cu acceptul şi pe baza acordului ferm al persoanei intervievate.
Interviurile se vor baza pe intrebări etice, nu vor distorsiona conţinutul informaţiilor şi vor avea
un ton deschis, cald, apropiat, respectând în acelaşi timp valoarea personalităţilor intervievate,
astfel încât să devină adevărate “dialoguri de suflet”.
4. Documentaţia suport
- Persoana ce va realiza interviurile este responsabilă de modul în care se
documentează privind personalitatea cu care va dialoga, de veridicitatea şi
corectitudinea informaţiilor faptelor prezentate, precum şi de mijloacele cu care
realizează interviul.
- Persoana intervievată va transmite în timp util informaţii suplimentare privind
viaţa şi activitatea sa, dupa caz, precum şi fotografiile pe care doreşte să le
insereze în interviu
5. Periodicitate
Interviurile vor avea o apariţie lunară. In cazuri motivate, interviurile pot apărea o dată la
două luni.
6. Criteriile de eligibilitate a personalităţilor intervievate
La stabilirea selecţiei persoanelor intervievate se va avea în vedere ca acestea să
îndeplinească următoarele criterii:
 Aport deosebit la dezvoltarea industriei energeticii din România şi la promovarea
acesteia peste hotare
 Realizări notabile în iniţierea şi conducerea de proiecte de interes naţional sau în cele
iniţiate de Uniunea Europeană şi/sau de alte organisme internaţionale importante
 Realizări eminente obţinute în activitatea profesională, în sectorul de cercetaredezvoltare, invenţii şi inovaţii (brevete, patente, mărci)
 Rezultate deosebite în domeniul managementului performant
 Rezultate în procesul de formare şi dezvoltare a resurselor umane în domeniul educaţiei
la nivelul catedrei, facultăţii şi/sau al universităţii
 Să fie membru activ în comitete şi grupe de lucru ale organismelor şi organizaţiilor
profesionale de prestigiu din ţară şi din străinătate din domeniul energiei
 Să fie autor de lucrări, articole, cărţi, manuale publicate în ţară şi în străinătate în
domeniul energiei.
7. Procesul de selecţie
Fiecare membru colectiv sau individual CNR-CME poate selecta personalităţile care urmează
să fie intervievate, conform procedurilor sale interne, dar cu respectarea strictă a criteriilor de
eligibilitate prezentate mai sus. Acestea vor fi transmise CNR-CME. La solicitarea CNR-CME,
împreună cu propunerea intervievatului se va transmite şi un Curiculum Vitae al acestuia.
Aprobarea persoanelor ce urmează a fi intervievate va fi dată de Consiliul Director CNR-CME.
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