Principiile de bază privind colaborarea în cadrul Platformei
Asociațiilor Profesionale Energie-Mediu din România – PAEM-R
1. Asociațiile profesionale din domeniul
energie-mediu sau cele care au
preocupări legate de acest domeniu,
consimt să colaboreze în cadrul PAEMR pe baza unei întelegeri stabilite prin
consens.
2. Colaborarea între asociațiile profesionale cu profil energie-mediu va fi liber
consimțită, fără nicio constrângere,
fiecare dintre acestea păstrându-și
identitatea și obiectul de activitate.
3. Obiectivele principale al colaborării între
asociațiile din cadrul PAEM-R:
 realizarea unei colaborări cât mai
strânse
între
acestea,
prin
împărtășirea celor mai bune practici;
 realizarea obiectivelor comune și
consolidarea comunicării comune cu
autoritățile statului;
 coagularea ideilor într-o viziune și
realizarea unei voci comune, unică și
directă cu autoritățile statului, printr-o
formulare clară a principalelor
interese ale politicii și ale strategiei
energetice naționale;
 conștientizarea mai clară de către
decidenții economici și politici a
rolului important al asociațiilor
membre PAEM-R privind deciziile
importante referitoare la problemele
majore cu care se confruntă SEN.
4. Asociațiile membre PAEM-R își vor
putea optimiza eforturile umane și/sau
financiare prin armonizarea programelor anuale de activitate ale fiecareia
în parte. În cazul elaborării de studii sau
documente de poziție majore, cu impact
asupra autorităților guvernamentale,
asociațiile profesionale din cadrul
PAEM-R își pot uni forțele prin
coroborarea punctelor de vedere comune și/sau prin organizarea - în colaborare - a unor evenimente tehnicoștiințifice sau expoziționale.
5. Încheierea
Înțelegere
asociațiilor

unui Memorandum de
privind
colaborarea
profesionale care și-au

exprimat acordul de a forma PAEM-R.
6. Posibilitatea de participare a Asociațiilor profesionale, membre ale PAEM-R,
la proiecte energetice europene.
7. Desemnarea de către fiecare asociație
membră a PAEM-R a unei persoane de
contact pentru asigurarea unei comunicări rapide și fluente, facilitarea armonizării programelor de activități și a
subiectelor acestora, evitarea suprapunerilor tematice, maximizarea eficienței informative și reducerea cheltuielilor
materiale.
8. Organizarea de întâlniri executive
trimestriale între membrii PAEM-R
pentru:
 analizarea aspectelor stringente din
domeniul energie-mediu;
 luarea, în comun acord, a celor mai
bune decizii, care să devină obiective
comune de acțiuni viitoare; în cazul în
care nu se realizează un consens
asupra unei decizii, aceasta nu va
putea fi considerată ca obiectiv
comun pentru acţiuni viitoare;
 modul de promovare și diseminare a
deciziilor comune.
9. Asociațiile profesionale, membre PAEMR, își păstrează independența formulării și
susținerii propriilor programe de lucru la
nivel național și sau european, care pot fi
promovate prin publicațiile proprii ale
fiecărei asociații membre, în cadrul
parteneriatelor media încheiate sau prin
dezbaterea în cadrul conferințelor/
simpozioanelor stabilite de comun acord
în cadrul calendarului anual de activități.
10. Principiile de bază privind colaborarea
Asociațiilor profesionale în domeniul
energie-mediu se aprobă de fiecare
entitate în parte și vor fi parte integrantă
din Memorandulul de Înțelegere încheiat
în acest scop.

