
Asociatia Furnizorilor de Energie Electrica
din Romania

Asociatie independenta nonprofit, fondata 2006

• 35 membrii ce acopera cumulat:

▪ Peste 90% cota piata in Romania

▪ Cifra afaceri cca. 200 mld EUR in 2017

• “Vocea” furnizorilor de energie electrica;

• Obiective si misiune:

▪ Definirea și susținerea unei poziții comune a membrilor săi;

▪ Imbunatatirea mecanismelor pietei de energie electrica din Romania;



Prezinta:



Mediu conceput pentru specializarea personalului in activitatea de furnizare si trading Energie
Electrica
• Motivatie

• Criza de personal calificat pe piața muncii
• Rata crescuta de improspatare a personalului
• Schimbari rapide si importante in segmentele de business ce impulsioneaza activitatea

de furnizare/trading energie electrica
• Nevoia de îmbunătățire continua a competentelor

• Ce aducem nou?
• Lectori cu expertiză din industrie
• Cursuri dedicate activitatii de furnizare energie electrica
• Cursuri intensive, durata maxim doua zile
• Certificare corecta si independenta a competentelor in piata de energie

• Cine poate participa?
• Membrii AFEER, care beneficiaza de discount sau inregistrarea pe baza punctelor

AFEER+
• Oricine, cursurile fiind deschise pentru toata lumea

AFEER Academy



Oferta AFEER Academy
• Cursuri de perfecționare

• Organizate pe niveluri de complexitate:
• Nivel A - bază
• Nivel B – intermediar
• Nivel C – cursuri pe domenii specializate
• Nivel D – ultraspecializare

• Se finalizeaza cu “Certificat de absolvire” 

• Certificare a competențelor privind piața de energie electrică

• Organizat pe niveluri de complexitate
• Se elibereaza un “Certificat de competente” 

• Scoring AFEER - Pe baza evaluării participanților la cursuri și în funcție de 

complexitatatea cursului, se calculează un scoring – titlu/drepturi

“I’M STILL LEARNING.” –MICHELANGELO



• Iulie 2018 – se cristalizeaza ideea crearii unui mediu de pregatire dedicat activitatii de 
furnizare. 
• tot mai multe solicitari de organizare seminarii de training pe diferite teme

• Aprilie 2019 – proiectul este discutat si perfectionat in cadrul AFEER
• Mai 2019 – Consiliul Director AFEER decide lansarea AFEER Academy
• 19 Septembrie 2019 – conceptul este prezentat membrilor AFEER
• 24 Septembrie 2019 - se lanseaza invitatia de participare la primul curs AFEER Academy:

• “Bazele Pieței de energie electrica din Romania“ 
• Octombrie 2019 – se desfasoara cursul

• Decembrie 2019 – editia a 3-a a cursului “Bazele Pieței de Energie Electrica din Romania“ 
• Ianuarie 2020 – prima sesiune de testare pentru certificarea competentelor
• Ianuarie 2020 – curs “ Piata de echilibrare” 

AFEER Academy - cronologie



• Anuntat – 24 Septembrie 2019
• 14-15 Octombrie – editia 1 - Hotel Capital Plaza
• 21-22 Octombrie – editia 2 - Hotel Marshal Garden
• Date statistice

• 2 locatii
• 4 zile;
• 4 lectori;
• 42 cursanti (40 interni, 2 externi)
• 21 tematici
• 94 slide-uri; 
• Testare finala: 95 % note peste 8

• Feedback :
• solicitari de participare neonorate
• solicitari de organizare alte cursuri

“Bazele pieței de energie electrica din Romania“ 



• In discutii avansate cu Universitatea Politehnica din Bucuresti privind
lansarea in comun a unui program de pregatire postuniversitar

• Continuarea organizarii cel putin la nivel trimestrial a cursului “Bazele pietei
de energie electrica”

• Dezvoltarea de noi cursuri si programe in domenii de interes
• Lansare www.afeeracademy.ro
• Certificarea AFEER Academy ca formator

Dezvoltare AFEER Academy

“YESTERDAY I WAS CLEVER, SO I CHANGED THE WORLD. TODAY I AM WISE, SO I AM CHANGING MYSELF.” –RUMI

Propuneri cursuri noi primite ca feedback de la cursanti



• Conferinta anuala
• Lansat 2015
• 2018 - editia 4-a: 1 zi, 120 participanti din 5 tari

• Targul de energie
• Lansat 2016
• 2018 – editia a doua: 3 zile, 3 conferinte, 6 expozanti, peste 500 vizitatori

• Colaborare regionala
• Lansat 2018
• Protocoale colaborare cu AAES-AL, HETA-HU, ATEB-BG, ESEPIE-GR

• AFEER Academy - cursuri privind piața de energie electrică

• Lansat Sep 2019
• Oct: primul curs – 42 participanti

• Dezvoltare asociatie
• Implementare cod etic al asociatiei
• Este in analiza consolidare asociatiei prin adaugarea domeniilor de competenta: 

furnizare gaze naturale si servicii energetice

Proiecte AFEER



Cu multumiri,

Laurentiu Urluescu
Membru Consiliul Director AFEER


