CENTRUL ROMȂN AL ENERGIEI PARTICIPĂ LA A DOUA SESIUNE ASPEN ENERGY LAB
4 iulie 2017, Irina NITA

Asociația Centrul Român al Energiei contribuie la activitățile Aspen Energy Lab (AEL), o inițiativă
a Institutului Aspen în partneriat cu Energy Policy Group. AEL reprezintă o platformă dedicată
viitorilor leaderi din variate domenii (politică, energie, mediul de afaceri privat, cercetători,
societatea civilă, etc) interesați de subiecte convergente problematicii sectorului energetic.
Scopul AEL este de a completa dezbaterile despre politica energetică cu tematici de natură nontehnică legate de guvernanță, protecție socială și inovare. Rezultatele grupului AEL vor fi
prezentate în forma unui document de poziție ce va fi disponibil factorilor politici de decizie și
tuturor părților interesate.
Activitatea grupului AEL (Link) se concentrează pe trei teme principale: (1) reforma sectorului
european de energie electrică și tranziția către energia curată, (2) obiectivele strategice ale
României privind energia și tranziția către energia curată în pregătirea președinției Consiliului UE
din anul 2019 și (3) condițiile de politică și reglementare în domeniul energetic pentru asigurarea
rolului României de destinație cheie pentru investitori și de contribuitor regional în sectorul
energetic.
Discuțiile întâlnirii grupului AEL de joi 29 iunie 2017 s-au concentrat pe subiectul sărăciei
energetice și a consumatorului vulnerabil, tematici cheie ale Pachetului Energie Curată pentru toți
Europenii lansat spre dezbatere publică de Comisia Europeană (CE) în noiembrie 2016. Acest al
patrulea pachet energetic al CE intenționează să lanseze o serie de măsuri de creștere a
competitivității Uniunii Europene (UE) în timpul tranziției către “energia curata” care schimbă
sectorul energetic global. “Sectorul energetic actual trece printr-o perioadă de schimbări majore,
viitorul fiind al energiei distribuite, din surse regenerabile de energie, al tehnologiilor de stocare
și al digitalizarii”, a declarat Mihai Macarie, Consilier Proiecte și Programe CRE. România se află
într-o poziție favorabilă pentru a deveni factor de asigurare a stabilității și securității energetice
regionale, datorită mixt-ului echilibrat de resurse și de capacități de generare.
Sărăcia energetică reprezintă una din principalele teme la nivelul UE, 11% din populație trăind în
sărăcie energetică, sau 54 mil. cetățeni comunitari. Totuși, sărăcia energetică și consumatorul
vulnerabil nu sunt definiți uniform la nivelul fiecărui stat membru, cu atât mai puțin în România
unde este în mare parte nedefinit. Statistic, 4,2% din români accesează ajutorul social și 12%
accesează tariful social (valabil pentru un consum mai mic de 90 kwh și care de cele mai multe ori
este depășit, cauzând costuri suplimentare). Referitor la încercarea de definire a consumatorului
vulnerabil, conform legii 123/2012, acesta este încadrat în categorii de vârstă/sănătate/venituri
deși lipsește legislația secundară care să adauge aspectul măsurabil al legislației primare. Mai
mult, furnizorii de energie nu sunt informați în mod direct asupra acestor aspecte.
Raportul final al grupurilor de lucru AEL va fi prezentat în cadrul unei conferinţe ce va avea loc în
zilele de 4-6 octombrie 2017 la Bucureşti.
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