Istoria unei organizatii de aproape o suta de ani - Consiliul Mondial al Energiei
Consiliul Mondial al Energiei - World Energy Council este cea mai mare organizatie mondiala cu
activitate in domeniul energiei. Infiintata in anul 1924, organizatia are in prezent comitete membre
in aproape 100 de tari ale lumii, unul dintre ele fiind chiar Comitetul National Roman al CME,
CNR-CME.
Iin cadrul organizatiei mondiale s-au produs de-a lungul timpului schimbari majore, in concordanta
cu evenimentele ce au avut loc la nivel mondial si cu conturarea unor obiective care sa raspunda
cerintelor manifestate in domeniu la nivel mondial, misiunea organizatiei a ramas insa stabil
conturata : ”promovarea furnizarii si utilizarii durabile a energiei pentru binele tuturor”
Imediat dupa primul razboi mondial, Scotsman Daniel Dunlop (foto stanga),
personalitate vizionara cu activitate in industria energetica din Marea Britanica, a
avut geniala idee de a reuni experti de prim rang din domeniul energiei pentru a
discuta probleme arzatoare din domeniu la acel moment. In anul 1923, a inceput
stabilirea contactelor cu tari din toate colturile lumii, pentru constituirea unor
comitete la nivel national, care aveau rolul sa stimuleze participarea specialistilor la
aceasta conferinta.
Prima Conferinta Mondiala a Energiei a avut loc la Londra, in anul imediat urmator – 1924 si s-a
bucurat de participarea a 1700 de delegati din 40 de tari. Evenimentul a avut un asemenea succes,
incat participantii au hotarat infiintarea unei organizatii care sa mentina si sa continue dialogul
inceput cu prilejul acestei Conferinte.
Astfel a luat fiinta, pe data de 11 iulie 1924, organizatia Conferinta Mondiala a
Energiei Electrice - World Power Cnference. Organizatia era constituita din
comitete membre nationale si condusa de un Consiliu Executiv International. Tot in
acest moment de inceput a fost adoptat si statutul organizatiei. Daniel Dunlop a fost
ales in functia de presedinte. In anul 1928, Charles Gray (foto stanga) a devenit
Secretarul CME si s-a mentinut cu succes in aceasta pozitie timp de 40 de ani, pana
in anul 1965 cand a fost inlocuit de Eric Ruttley.
Statutul organizatiei a fost modificat in anul 1958 si apoi in anul 1968, la Conferinta ce a avut loc la
Moscova, in cadrul careia s-a schimbat si numele organizatiei in Conferinta Mondiala a Energiei.
Noua denumire reda cu mai multa acuratete atentia deosebita acordata de organizatie utilizarii
tuturor surselor de energie. Imediat dupa aceea, intalnirea anuala a CME a fost denumita „Congres”,
in scopul diferentierii acesteia de evenimentele anuale ale unor organizatii cu activitati similare.
In anul 1978, CME a publicat raportul „Energia mondiala: perspectiva anilor 2020” (World
Energy: Looking Ahead to 2020) in care era atent examinata energia la nivel global, atat in tarile
dezvoltate, cat si in tarile cu economie centralizata. Acest raport s-a bucurat de o larga apreciere la
nivel international si a constituit punctul de plecare pentru multe viitoare rapoarte, studii sau alte
activitati.
La Congresul din anul 1986, de la Cannes s-a venit cu o noutate – Expozitia Tehnica, la care au fost
expuse in principal echipamente pentru furnizarea energiei. Expozitia a avut un asemenea succes,
incat a devenit parte componenta a tuturor viitoarelor Congrese.
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Tot la Cannes, Eric Ruttley (foto stanga), secretar general al CME si-a incheiat
mandatul, fiind inlocuit de Ian Lindsay, care in momentul alegerii in aceasta funtie
venea cu o experienta de peste 30 de ani in domeniul petrolului. Pe durata
mandatului sau, Lindsay s-a concentrat pe cresterea numarului de membrii CME,
precum si pe marirea autoritatii si influentei organizatiei.

In anul 1989, CME a publicat un alt raport, intitulat „Perspective privind energia la nivel global:
2000-2020”. Raportul a fost rezultatul imbinarii a doua scenarii diferite privind energia la nivel
global – unul moderat si altul conservator. }i acest raport s-a bucurat de o larga atentie si a fost
folosit de numerosi factori de decizie din lumea intreaga in elaborarea strategiilor si programelor
viitoare.
La Congresul din anul 1989 de la Montreal, luand in consideratie succesul raportului tocmai
publicat, CME a decis demararea activitatilor pentru realizarea unui nou studiu: „Energia pentru
lumea de maine: realitati, optiuni reale, planificarea acestora” (Energy for Tomorrow's World:
Realities, Real Options, The Agenda for Achievement). Acest studiu a stat la baza discutiilor din
cadrul Congresului din anul 1992, de la Madrid. Varianta finala a raportului a fost publicata in anul
1993.
In cei trei ani care au urmat Congresului de la Madrid, CME si-a reorganizat politica financiara,
care a permis finantarea unor servicii si programe imbunatatite pentru cele aproape de 100 comitete
membre. Pentru imbunatatirea situatiei financiare a fost intemeiata si Fundatia CME, formata din 24
de comitete membre si alte diverse organizatii cu contributii financiare substantiale. Tot in aceasta
perioada, organizatia si-a schimbat denumirea in Consiliul Mondial al Energiei - World Energy
Council, iar Consiliul International Executiv a devenit Adunarea Executiva a CME.
In decembrie 1997, secretarul general al CME, Ian Lindsay (foto stanga), a disparut
absolut neasteptat in urma unei boli necrutatoare. Dupa cautari nenumarate, Gerald
Doucet (foto stanga jos), presedinte al Canadian Gas Association, a fost ales pentru
funtia de secretar general al CME.

La Congresul urmator, ce a avut loc la Houston, cel mai important moment l-a
constituit lansarea GEIS - WEC's Global Energy Information System (Sistemul
Global de Informatii Energetice), o baza de date online din domeniul energetic,
deosebit de bogata si aflata la indemana oricui are acces la internet. GEIS a devenit
in timp unul dintre principalele servicii oferite membrilor, precum si cea mai
importanta cale de comunicare cu acestia.

In anul 2000, CME a publicat un alt raport de importanta deosebita: Energia pentru lumea de
maine. Sa actionam acum! – Energy for tomorrow’s world. Acting now!, in care au fost
reexaminate premizele si concluziile editiei din anul 1993 a raportului. Aproximativ 20 000 de
exemplare au fost distribuite membrilor CME, liderilor din domediul energetic, oficialitatilor
guvernamentale din lumea intreaga, mass mediei. Ne face placere sa mentionam, in acest context,
ca, urmare a initiativei Comitetului National Roman al Consiliului Mondial al Energiei, lucrarea a
fost tradusa si in limba romana si publicata cu sprijinul Editurii Academiei.
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De-a lungul timpului, Consiliul Mondial al energiei si-a pastrat statutul de organizatie nonguvernamentala si non-profit, ceea ce i-a confirmat inca o data obiectivitatea si realismul cu care a
intocmit toate programele pe care le-a derulat.
Toata aceasta istorie glorioasa nu face decat sa reconfirme faptul ca in cei aproape o suta de ani de
activitate Consiliul Mondial al Energiei si-a mentinut si dezvoltat rolul de principala organizatie
mondiala in domeniul energiei.
Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei, unul din membrii fondatori ai
organizatiei mondiale Consiliul Mondial al Energiei, a avut de-a lungul timpului contributii
substantiale in elaborarea politicii energiei din tara noastra si in promovarea intereselor romanesti in
strainatate.
Misiunea CNR – CME este dezvoltarea energetica durabila in Romania, prin utilizarea eficienta a
resurselor de energie de toate formele. CNR – CME ce reuneste in prezent un numar de peste 500
de membrii colectivi si individuali, are drept scop integrarea activa a politicilor energetice din
Romania in optiunile si tendintele majore care se manifesta pe plan mondial.

Dineu oficial la prima
Conferin\` Mondial` a
Energiei Electrice,
Londra, 1924
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