Întâlnirea de Lucru Anuală
CNR-CME şi Asociațiile Energie-Mediu membre CNR-CME
Sinteza evenimentului
Data și locul întâlnirii : joi, 09 februarie 2017, ISPE – Sala Prof. Vasile Nitu
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Motivația organizării întâlnirii de lucru




Realizarea unei colaborări cât mai strânse între ONG-urile din energie-mediu, prin împărtășirea celor mai
bune practici;
Realizarea obiectivelor comune și a consolidării comunicării ONG-urilor din energie și mediu cu
autoritățile statului
Coagularea ideilor ONG-urilor într-o viziune și o voce comună, unică și directă cu autoritățile statului
printr-o formulare clară a principalelor interese ale politicii și strategiei energetice naționale

Obiectivele întâlnirii de lucru
a.
b.

c.
d.
e.
f.

Stabilirea acțiunilor de interes comun ale asociațiilor din energie și mediu pentru anul 2017;
Analizarea propunerii de înființare a unei Platforme a Asociațiilor Energie-Mediu din România (PAEMR), pe baza Principiilor de Colaborare convenite în 2012, care urmează să fie actualizate pentru perioada
2017-2020;
Convenirea intocmirii unui Memorandum de Înțelegere a ONG-urilor interesate să participe la PAEM-R;
Redactarea și semnarea Memorandumului de către ONG-urile ce urmează a se afilia la PAEM-R;
Elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a PAEM-R;
Punerea în practică a responsabilităților stabilite în Memorandumul de Întelegere și în Regulamentul de
Organizare.
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Ideile principale comunicate în timpul întâlnirii
Dl. Gheorghe Bălan, Director General Executiv CNR-CME:
 Prezentarea structurii și a programelor CNR-CME, a membrilor săi (34 ONG-uri);
 Dorința de coagulare a forțelor acestor entități pentru o mai bună colaborare și diseminare a ideilor,
studiilor și programelor comune către autoritățile în domeniu;
 Dorința ca asociațiile din energie-mediu să se implice activ în realizarea de programe, studii și în
realizarea în comun a unor conferințe/simpozioane, precum și participarea la FOREN 2018 și la alte
programe comune de colaborare;
 Disponibilitatea CNR-CME de a publica puncte de vedere, articole și studii realizate de ONG-urile din
energie-mediu în Buletinul Informativ “Mesagerul Energetic” editat de CNR-CME și propunerea de
publicare reciprocă a articolelor CNR-CME în publicațiile asociaţiilor de energie-mediu care dețin astfel
de produse media.
Dna. Elena Ratcu, Consilier CNR-CME, Responsabil al Programului de colaborare cu Asociațiile Energie Mediu din România (PAEM-R):
 Prezentarea pe larg a propunerii de înființare a unei Platforme a Asociațiilor Energie-Mediu din
România (PAEM-R);
 Susținerea avantajelor PAEM-R pentru comunitatea energetică din România în ceea ce privește:
consolidarea colaborării între ONG-urilor din energie-mediu, obținerea unei viziuni și a unei voci comune,
unice și directe cu autoritățile statului și o formulare clară a principalelor interese ale politicii și strategiei
energetice naționale;
 Propunerea încheierii unui Memorandum de Înțelegere privind colaborarea între asociațiile care agreează
ideea înființării PAEM-R.
Dl. Victor Vaida, Președinte SIER:
 Prezentarea importanței realizării unei Platforme a Asociațiilor Energie-Mediu din România (PAEM-R)
pentru reprezentarea intereselor energeticii românești în toate forurile naționale, internaționale și în toate
mediile de afaceri;
 Sublinierea importanței existenței unei voci comune care să formuleze puncte de vedere pertinente și
documente de poziție la documentele elaborate de decidenții economici și politici, inclusiv privitor la
Strategia Energertică a României, care să reprezinte interesele comunității energetice românești și ale
societății în întregul său;
 Punctele de vedere transmise prin PAEM-R să poarte semnături autorizate;
 Aprecirea acestor întâlniri anuale ale membrilor ONG-urilor din energie-mediu, cu recomandarea ca la
acestea să participe reprezentanții la vârf, pentru ca noi toți să fim puternici și să acționăm proactiv, nu
doar formal;
 Necesitatea recunoașterii independenței fiecărei asociații (ONG) membre a PAEM-R;
 Interesul nostru de a elabora proiecte comune în cadrul PAEM-R și de a dezvolta și apăra entitățile
energetice, în special cele strategice și cele cu capital românesc;
 SIER are și reprezentare europeană, fiind membru EUREL.
Dl. Ion Lungu, Președinte AFEER:
 Organizarea unei Platforme a Asociațiilor Energie-Mediu din România (PAEM-R) este necesară din cel
puțin două motive foarte importante: pentru a putea transmite opinii comune și pentru a cunoaște și
putea armoniza programele evenimentelor proprii;
 Fiecare dintre ONG-urile din energie are interese comune și interese divergente. Prin PAEM-R trebuie să
știm cum să promovăm elementele comune, încercând să obținem întotdeauna consensul, chiar dacă
uneori va fi mai dificil;
 În cazul încheierii unui Memorandum de Întelegere între membrii PAEM-R, trebuie păstrată identitatea
fiecărui ONG semnatar;
 Necesitatea armonizării activităților mai importante între membrii PAEM-R, pentru evitarea suprapunerii
de documente de poziție sau conferințe.
Dl. Corneliu Bodea, Președinte CRE:
 Susținerea înființării PAEM-R și salutarea ideii înființării acestei Platforme de dialog comun între ONGurile din energie-mediu, cu sublinierea faptului că o astfel de colaborare este nu numai recomandată, dar
este și obligatorie, având în vedere că în principiu toate ONG-urile din energie au același scop major;
 Trebuie avute în vedere aspectele majore la nivel de interes național și susținerea ideii ca PAEM-R să
atingă un astfel de nivel de autoritate în care fiecare ministru al energiei, în momentul desemnării sale în
această poziție, să simtă nevoia să ia, în primul rând, legătura cu reprezentanții PAEM-R pentru a se
familiariza cu problemele stringente din sectorul energiei, având în vedere că PAEM-R ar putea deveni o
platforma de comunicare a intereselor tuturor formelor de energie: electrică, termică, petrol, gaze,
cărbuune și de protecție a mediului;
 Prezentarea unor proiecte CRE care ar putea face obiectul unei platforme de dialog și la care membrii
PAEM-R ar putea participa prin parteneriate:
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 „Romania Energy Day”, eveniment organizat anual de către CRE la Bruxelles, cu participarea
decidenților Comunității Europene;
 „Mecanismul de cooperare europeană 16+1”, care vizează cooperarea între state ale Europei
Centrale și de Est și China (program susținut financiar de China). CRE va transmite CNR-CME
acest program;
 Cele trei proiecte europene din cadrul Programului „Horizon 2020 ” (cercetare, contorizare, surse
regenerabile de energie) la care România a ales să coordoneze partea de energie;
 „Planul de acțiune CESEC 2+0”, lansat de UE, în domeniul gazelor naturale, în cadrul căruia CRE
a fost solicitat să organizeze o conferință asociată acestui program, la care o asemenea platformă
(PAEM-R) poate avea un rol important;
Exprimarea acordului privind încheierea unui Memorandum privind înființatea Platformei Energie-Mediu
din România (PAEM-R);
Susținerea ideii de efectuare a unor întâlniri trimestriale, la nivel executiv, în cadrul PAEM-R pentru
alinierea programelor de activități ale fiecărui ONG în parte și desemnarea unui responsabil comun de
aliniere a acestor programe;
Atenționează asupra problemei referitoare la asigurarea resursei umane, problemă extrem de importantă
care trebuie luată în considerare de specialiști (nu mai avem meseriași). Există în prezent un gol între
generații. Dacă nu revigorăm învățământul profesional și tehnic nu vom mai avea cu cine pune în
funcțiune și în operă programele de investiții energetice și de protecție a mediului.

Dl. Fănică Vatră, Secretar General SIER:
 Susținerea ideii CNR-CME pentru inițiativa înființării PAEM-R, subliniind importanța ideii de
reprezentativate la nivel executiv și totala deschidere către fiecare ONG din domeniu;
 În cadrul Platformei, punctele de vedere pot fi formulate de către (să zicem) șapte sau nouă organizații
care au ceva de spus și sunt reprezentative pentru sistemul energetic românesc.
Dl. Costin Neagu, Director Executiv Petroleum Club of Romania:
 Petroleum Club are ca scop sprijinirea industriei de petrol și gaze, la nivel național, dar și internațional, la
nivel UE;
 Apreciază colaborarea dintre Petroleum Club și CNR-CME;
 Susține cooperarea dintre ONG-urile din energie și inființarea unei platforme comune și eficiente, pe bază
de întâlniri executive cel puțin trimestriale, cu atât mai mult cu cât fiecărui ONG din energie îi este foarte
greu să realizeze obiective mari în termen scurt în lipsa unei astfel de platforme liber consimțite, cu
menținerea personalității fiecărui membru component.
Dl. Nicolae Mira, Președinte SIEAR:
 Susține înființarea PAEM-R, considerând ca extrem de important modul în care este gestionată energia;
 Propune și înființarea Grupelor de Lucru pe domenii (producere, transport, distribuție energie electrică,
termică, petrol, gaze, cărbune) în cadrul PAEM-R.
Dl. Ion Mircea, Președinte SOCER:
 Învățământul superior a mai pregătit generații valoroase doar până la cei care au intrat în facultate în
1989-1990. Apoi a apărut o lipsă de profesionalism, și prin desființarea liceelor industriale, care
funcționau și ca o rezervă de cadre pentru facultăți și pentru industrie;
 Susține și felicită ideea înființării PAEM-R.
Dl. Ion Ganea, Directorul Editurii AGIR:
 Salută ideea CNR-CME de a propune inițierea și înființarea PAEM-R în vederea coagulării forțelor și a
competențelor organizațiilor neguvernamentale din energie-mediu;
 Trebuie să găsim un mijloc de informare a tuturor asociațiilor asupra activității proprii pentru evitarea
oricăror suprapuneri a evenimentelor planificate de către fiecare ONG în parte și propune deschiderea
unei rubrici pe site-ul CNR-CME în acest sens;
 Susține necesitatea întocmirii unui program de activități și evenimente comune prin colectarea de
propuneri pentru aspecte actuale ce trebuie dezbătute la nivel centralizat și superior;
 Sugerează elaborarea unor documente strategice care să fie publicate în broșuri/cărți/publicații. Chiar și
EMERG poate deveni o astfel de tribună.
Dna. Daniela Rotariu, Vicepresedintre AAEC:
 Susține înființarea PAEM-R și lucrul în cadrul grupelor de lucru;
 Problema resursei umane este prezentă și în activitatea de construcții, iar formarea de meseriași prin
societăți particulare nu poate fi nici suficientă și nici o posibilă rezolvare a problemei. Riscăm să-i legăm
pe oameni de anumite locuri de muncă. La RADET, media de vârstă a muncitorilor este de peste 52 ani.
Nu mai există instalatori sau sudori. Nu mai ai, practic, cu cine face treabă.
Dna. Manuela Drăghicescu, Vicepreședinte SunE:
 Susține ideea înființării PAEM-R și implicarea SunE în această structură, deoarece reprezentantul din
domeniul construcției nu știe să rezolve problema integrării în SEN a microgenerării, iar într-o platformă
de colaborare de tipul PAEM-R ar putea să găsească soluția;
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Domeniul de interfață energetică a clădirilor este foarte important dar din nefericire nu a găsit și nici nu i
s-a oferit un mod concret de integrare;
Asistăm la un moment de transformare a energiei și anume în microgenerare care trebuie încurajată
pentru rezolvarea, de exemplu, asigurării cu energie a localităților izolate și/sau îndepărtate, dar din
nefericire, grupul decidenților nu ia în considerare opțiunile grupurilor de specialiști.

CONCLUZII
1. Toate asociațiile participante la întâlnire sunt de acord cu ideea înființării Platformei Asociațiilor EnergieMediu din România (PAEM-R), ca un grup proactiv de specialiști care doresc să devină o voce unică în
comunicarea ideilor și a celor mai bune practici ale autorităților în domeniu, decidenților economici și
politici, precum și mediului de afaceri din România.
2. Trebuie făcută o distincție între problemele generale și cele sectoriale.
3. Participanții la întâlnire au convenit în totalitate asupra creării în cadrul PAEM-R a unor grupuri de lucru
proactive care sa fie axate pe domenii de producere, transport și distribuție de energie electrică și energie
termică și de protecție a mediului natural înconjurător.
4. Fiecare Asociație care va face parte din PAEM-R își va păstra propria identitate și propriul obiect de
activitate.
5. S-a exprimat consensul participanților privind armonizarea programelor anuale de activitate ale fiecărui
ONG în parte, atunci când este vorba de elaborarea unor studii sau documente de poziție majore cu
impact asupra autorităților guvernamentale.
6. Identificarea masei critice a ONG-urilor membre PAEM-R și implicarea activă a acestora la realizarea
obiectivelor PAEM-R.
7. Participarea membrilor PAEM-R la proiecte energetice europene.
8. Prin înființarea PAEM - R factorii de decizie economici și politici vor conștientiza mai bine rolul ONG-urilor
din energie-mediu privitor la deciziile ce vor fi luate cu privire la problemele majore cu care se confruntă
în prezent sectorul energie – mediu.
9. Tânăra generație de energeticieni trebuie să contribuie activ la activitățile PAEM-R.
10. Încheierea unui Memorandum de Înțelegere privind colaborarea ONG-urilor care și-au exprimat interesul
și acordul de a forma PAEM-R.
11. Desemnarea unei persoane de contact din partea fiecărei asociații membre a PAEM-R pentru o
comunicare rapidă, fluidă și continuă.
12. Organizarea de întalniri executive trimestriale între membrii PAEM-R pentru analizarea celor mai
stringente aspecte din domeniul energie-mediu și luarea celor mai potrivite decizii pentru etapele
următoare.
13. Transmiterea prezentului document tuturor asociațiilor energie-mediu din România cu solicitarea
punctelor de vedere privind cele de mai sus precum și sugestii privind cele 10 principii de colaborare în
cadrul PAEM-R, stabilite în întâlnirea din decembrie 2012.

Intocmit
Elena Ratcu
Victor Vernescu
Consilieri CNR-CME
09 februarie 2017, București
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