CENTRUL ROMȂN AL ENERGIEI, CO-ORGANIZATOR A CELEI DE-A 29-A REUNIUNI A CONFERINŢEI
CARTEI ENERGIEI
Mihai MACARIE, 4 decembrie 2018
Centrul Român al Energiei (CRE) a fost co-organizator, sub egida Ministerului Energiei, a celei de-a 29-a
Reuniuni a Conferinţei Cartei Energiei (CCE), în zilele de 27 şi 28 noiembrie, la hotelul Crown Plaza din
Bucureşti. România este primul stat membru al Uniunii Europene care deţine preşedinţia CCE, asumându-şi
pe durata mandatului să
promoveze “o viziune
globală asupra rolului pe
care Carta îl poate juca în
progresul către un viitor
energetic sigur, accesibil şi
durabil” (Ministerul
Energiei, 2018). Tematica
principală a lucrărilor,
prezidate de către
Secretarul de Stat în
Ministerul Energiei, Robert
TUDORACHE, a fost
Stimularea Inovării pentru
Asigurarea Securităţii
Energetice, Sustenabilităţii şi Prosperităţii. Reuniunea a constat în trei evenimente complementare, o
sesiune statutară şi un seminar Industry Advisory Panel în ziua de marţi 27 noiembrie şi o sesiune
ministerială, miercuri 28 noiembrie.
Corneliu BODEA, preşedintele CRE, a deschis seminarul Industry Advisory Panel (IAP), împreună cu Robert
TUDORACHE, Directorul General Transgaz Ion STERIAN şi Secretarul General al CCE Urban RUSNAK. Seminarul
a fost moderat de Preşedintele IAP, Howard CHASE.
Subiectul seminarului IAP a fost Îmbunătăţirea securităţii energetice şi dezvoltarea sistemelor energetice transfrontaliere. Rolul inovaţiei şi a noilor tehnologii, fiind cu atât mai important cu cât sectoarele energetice
traversează o revoluţie tehnologică facilitată de digitalizare şi inteligenţă artificială. În intervenţia sa, Corneliu
BODEA a apreciat relevanţa şi eficienţa pe care IAP, în al 14-lea an de la înfiinţare, o deţine ca şi platformă de
dialog cu companiile private pe principalele direcţii ale procesului Cartei Energiei, cu focus principal pe
mitigarea riscurilor şi îmbunătăţirea climatului de afaceri.
“Cred cu tărie că numai prin dialog deschis, valori comune şi înţelegere reciprocă putem obţine securitatea
energetică şi asigurarea continuităţii aprovizionării cu energie în regiunea noastră, precum şi tranziţia către o
economie digitală (…) importante pentru atingerea scopului principal al guvernelor şi ale sectoarelor energetice
şi anume, bunăstarea cetăţenilor”, a declarat Corneliu Bodea. Strategiile energetice ale viitorului sunt centrate
în jurul consumatorilor, o schimbare profundă de perspectivă faţă de modalităţile tradiţionale de design ale
sectoarelor energetice. “Acţiunile noastre impactează lumea în care trăim într-o atât de mare măsură încât
este nevoie urgentă să facem tranziţia către un viitor energetic durabil, mai curat, cu emisii reduse de carbon.
Răspunsul la această nevoie este TEHNOLOGIA”, a concluzionat preşedintele CRE.
La seminarul IAP au participat în calitate de vorbitori principali membrii Nuclearelectrica, prin CEO Cosmin
GHIŢĂ, Complexul Energetic Oltenia prin CEO Sorin BOZA şi Societatea Energetică Electrica prin CEO Corina
POPESCU.
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La finalul lucrărilor a fost adoptată
Declarația de la București,
document strategic care reiterează
angajamentul
în
direcția
modernizării Tratatului Cartei
Energiei, diminuării riscurilor
investiționale, combaterii sărăciei
energetice, creșterii securității
energetice, îmbunătățirii fluxurilor
energetice transfrontaliere și, nu
în ultimul rând, extinderii
apartenenței la Tratatul Cartei
Energiei.
În intervenția sa, Secretarul de Stat
Robert TUDORACHE și-a exprimat
gratitudinea pentru încrederea
acordată
și
a
mulțumit
Secretariatului Cartei Energiei pentru fructuoasa colaborare în perioada exercitării mandatului.
”A fost, fără îndoială, o onoare și o mare responsabilitate. Am convingerea că România a reușit să își exercite
cu succes acest mandat și să pună în valoare această oportunitate extraordinară oferită de Președinția rotativă
a Conferinței Cartei Energiei. Cred cu tărie că predăm viitoarei Președinții a Albaniei rezultate unanim apreciate
la nivelul Cartei Energiei și că vor fi continuate eforturile consecvente ale României în atingerea obiectivelor
majore ale Cartei Energiei”.
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