Bogdan Chiriţoiu a fost ales în Consiliul de administrație al Agenției Europene pentru Cooperarea
Autorităților de Reglementare a Energiei (ACER)
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Reprezentanții a opt țări au candidat pentru trei locuri în Consiliul de administrație al Agenției
Europene pentru cooperarea autorităților de reglementare a energiei (ACER). Țări precum
România, Polonia, Slovacia, Republica Cehă, Italia, Franța, Suedia și Bulgaria au dorit să aibă un
cuvânt de spus în ceea ce privește finalizarea și buna funcționare a pieței unice a energiei din UE
pentru electricitate și gaze naturale. Reprezentanţii Franţei, României şi Suediei au fost votaţi la
data de 15 noiembrie 2019 în Consiliul UE, iar mandatul lor va începe la începutul anului viitor.
Misiunea generală a Agenției Europene pentru cooperarea autorităților de reglementare a energiei,
așa cum se menționează în regulamentul său de fondare, este de a completa și coordona activitatea
autorităților de reglementare energetice naționale la nivelul UE, prin completarea acestora şi
finalizarea pieței unice a energiei din UE pentru electricitate și gaze naturale, să formuleze reguli de
rețea, să monitorizeze activitatea energetică în UE și să întocmească rapoarte.
În prezent, Consiliul de administrație al ACER este format din 9 membri permanenți și 9
înlocuitori, din care, cinci membri și cinci înlocuitori sunt numiți de Consiliul UE, iar restul, de
Parlamentul European și de Comisie. Mandatul a trei membri permanenți (Edmund HOSKER-Marea
Britanie, Martin HANSEN-DK și Michel THIOLLIERE-FR) și cei doi înlocuitori (Lubomir KUCHTA-SK și
Georgios SHAMMAS-CY) expiră la 27 ianuarie 2020, prin urmare, Consiliul trebuie să selecteze alți
membri.
Votul a fost interesant deoarece multe țări din sud-estul Europei au nominalizat candidați, ceea ce a
făcut mai dificilă competiția şi strategia de a câștiga voturile țărilor care nu au desemnat candidați.
Bogdan Chiriţoiu este președintele Consiliului Concurenței din România. Din această poziţie el are o
înțelegere profundă a proiectării pieței de energie, care derivă din diferite instrumente de
intervenție pe piață, de ex: aplicarea politicilor de concurență și reglementare. Pentru CRE, dl.
Chiriţoiu a declarat: “Mulţumesc comunităţii romane de energie din Brussels pentru implicare în
promovarea candidaturii mele. Voi fi în dialog cu toate parţile interesate de domeniul gestionat la
nivelul ACER, cu scopul de a găsi cele mai bune soluţii pentru aceste pieţe.“
Mihai PĂUN, Vicepreședinte al Centrului Român al Energiei (CRE), a declarat că: „Funcționarea
piețelor de energie electrică și gaze naturale sunt esențiale pentru viitorul UE. România nu este
departe de a atinge independența energetică și este un partener regional puternic. Prin urmare,
România este o țară care prezintă un model de succes merita un loc şi un rol în Consiliul de
administrație al Agenției Europene pentru cooperarea autorităților de reglementare a energiei”.
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