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Consiliul Mondial al Energiei (CME)
• Consiliul Mondial al Energiei (CME) este principala reţea impartială de lideri şi specialişti care
promovează un sistem energetic accesibil, stabil si ecologic, in beneficiul tuturor.
• Înfiinţat in 1923, CME este un organism energetic mondial acreditat de ONU, reprezentand întregul
spectru al energiei, cu peste 3000 de organizaţii membre situate in peste 90 de ţări și provenind din
guverne, companii private și de stat, mediul academic, ONG-uri și părți interesate din domeniul energetic.
• CME informeaza privind strategiile nationale, regionale si globale prin organizareay de evenimente la
nivel inalt, publică studii autorizate, si actioneaza prin reteaua sa extinsa de membri pentru facilitarea
dialogul privind politica energetica mondiala.

Informatii suplimentare: www.worldenergy.org si @WECouncil

Comitete membre

Membri direcți

Comitetul Naţional Român
al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME)
Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei – este o asociatie profesionala organizatie nonguvernamentala si nonprofit
CNR-CME este membru fondator al Consiliului Mondial al Energiei, din anul 1924;
CNR-CME are ca misiune:“promovarea dezvoltării energetice durabile a României şi utilizarea
eficientă a resurselor de energie de toate formele”. CNR-CME este considerat ca fiind cel mai activ
Comitet Membru al CME precum și una dintre cele mai importante asociaţii profesională din sectorul
energie-mediu din România.
CNR-CME are în prezent peste 100 membri colectivi (companii, autoritati in domeniu, universitati şi
organizaţii de renume cu activitate în domeniul energiei şi mediului) şi circa 300 membri individuali,
personalităţi remarcabile ale energeticii româneşti.

4

Setul de INSTRUMENTE CME

Scenarii

Indexul
Trilemmei
energiei

Este necesară o gândire
mai largă într-o era de
i
schimbări complexe și
Decidentii politici se confruntă
imprevizibile. Scenariile
cu
provocări legate de
oferă un cadru clar și
securitatea energetică,
permisiv, pe care liderii îl
echitatea și sustenabilitatea în
pot folosi pentru a
gestionarea tranzițiilor
determina incertitudinile.
echilibrate ale energiei care
Dialogul bazat pe scenarii
asigură beneficiile energiei
poate permite liderilor și
sustenabile pentru toți. Cadrul
experților din domeniul
indexului Trilemei sprijină
energiei să gândească
factorii de decizie politică și
neconvențional la soluțiile și
formatorii mai largi in evaluarea
politicile existente și să
și de obtinerea echilibrului
creeze o noua baza
politic și sinergiilor.
comuna.

Monitorul
problematicilor

Reziliență
dinamică

Înțelegerea problemelor cele
mai critice și incerte de
către liderii în domeniul
energetic la scară globală,
regională și națională oferă
o platformă pentru
susținerea dialogului la
nivelul întregului sistem.
Monitorul se bazează pe
un sondaj anual, care oferă
informații fundamentate cu
privire la noile semnale de
schimbare și probleme
emergente.

Sistemele energetice se
confruntă cu riscuri
multiple și complexe.
Cadrul este o abordare
integrată a gestionării
emergente a riscurilor,
care contribuie la
consolidarea capacității
de gestionare a
rezilienței sistemelor
energetice și a firmelor.

Perspective
de inovare
Sensibilizarea peisajulu6i
larg și schimbător al
inovațiilor tehnologice și
netehnologice, care au
impact asupra dezvoltării
sistemelor energetice,
este o provocare cu care
se confruntă mulți lideri
energetici. O tranziție
reușită a energiei poate fi
accelerată prin inovare
colaborativă.
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1. SCENARII ENERGETICE MONDIALE
Marea
tranzitie
energetică
Trei scenarii bazate
pe plauzibilitate,
care descriu căi
alternative de
tranziție a
sistemului
energetic la nivel
mondial, care sunt
utilizate ca o
platformă de dialog
de către liderii din
domeniul energiei,
pentru a se lega în
mod constructiv de
incertitudini și
pentru a identifica
noi oportunități.

De ce este important acest instrument?

Jazz Modern
Viitorul schimbat
din punct de
vedere digital,
inovator și
orientat către
piață în direcția
realizării
accesului
individual și a
accesibilității
energiei prin
creștere
economică.
Energie pentru
toti.

Simfonie
neterminată
O lume cu o
creștere
economică mai
“inteligentă” și
durabilă,
asigurată de o
politică puternică,
de o planificare
pe termen lung și
o acțiune
climatică unită.
Nevoile sociale
primeaza

Hard Rock
Scenariu
fragmentat, care
explorează
consecințele unei
creșteri
economice mai
slabe, cu politici
inovatoare și o
cooperare
scăzută la nivel
global.

Reglementare
puternica

• Relaţionări completate cu
cuantificare ilustrativă
• Permite perspective globale
asupra întregului sistem
• Menține o perspectivă neutră din
punctul de vedere al tehnologiilor
și resurselor asupra dezvoltării
viitoare a sistemelor energetice
• Se poate concentra pe diversitatea
sistemelor energetice regionale și
naționale
• Oferă un context pentru a înțelege
rolul inovării în tranziția energetică

2. TRILEMA ENERGIEI

(1)

Securitate
energetica
Gestionarea alimentarii
cu energie primară din
surse interne și externe.
Fiabilitatea infrastructurii
energetice, capacitatea
9de a satisface cererea
actuală și pe cea viitoare

Echitate
energetică
Accesibilitatea și
diponibilitatea
alimentarii cu energie
a populației6*

De ce este important acest instrument?

Sustenabilitatea
mediului

•
•

Eficiența energetică la
nivelul cererii și al ofertei,
reducerea energiei și a
intensității CO2. Tranziția la
surse de energie
regenerabilă și cu emisii
reduse de carbon

•
•

Perspective ale experților din regiune
Comentariile comitetelor membre
privind impactul politicilor la scară
națională
Analiză și scalabilitate
Focusul pe coerența politică poate fi
utilizat pentru a sprijini dialogul privind
politica integrată de inovare

Instrumentul online Trilema
•
•
•

Simulează schimbarea politicii
Modifică modelul conform contextului
specific al țării
Arată impactul instrumentelor celor
mai bune practici in politicilor

2. TRILEMA ENERGIEI

(2)

INDEXUL TRILEMEI – CLASIFICARE – PRIMELE 10
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2. TRILEMA ENERGIEI

(3)

EUROPA

Regiunea europeană se caracterizează printr-o performanță puternică în ceea ce privește durabilitatea și
accesibilitatea energiei, în timp ce provocările pe termen lung rămân în domeniul securității energetice.
Armonizarea designului pieței va obține potențialul integrării regionale pentru navigarea cu succes a tranziției
energetice. Dezvoltarea continuă a unei piețe europene comune a energiei este afectată de divergența reglementărilor
naționale care necesită o coordonare pentru a evita semnalele mixte pentru actorii de pe piață, de exemplu pentru a
asigura investiții adecvate pentru integrarea piețelor de energie electrică.
Digitalizarea, decarbonizarea și descentralizarea sistemului energetic necesita o cooperare mai strânsă în
8
elaborarea politicilor regionale.

2. TRILEMA ENERGIEI

(4)

ROMANIA
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3. MONITORUL PROBLEMATICILOR FUNDAMENTALE (4)

•

•

Cadrul de coeziune și
climatic al UE sunt două
aspecte care au avut mare
impact in anul precedent,
dar în prezent s-au
transformat în incertitudini.
– Brexitul și decizia SUA
de a părăsi acordul de
la Paris ar putea fi una
din principalele cauze
ale acestei mișcări.
În anul precedent, Rusia a
reprezentat o incertitudine
extremă, dar intensitatea
acestei incertitudini s-a
diminuat puțin.
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REZILIENŢA DINAMICĂ

Vremea extremă

Riscuri
cibernetice

Analiza geospatială
De ce este important acest instrument?

Folosirea studiilor de
caz pentru a strânge
lecțiile învățate din
impactul
evenimentelor extreme
asupra sistemelor
energetice identificarea
necesităților de
investiții în reziliență.

Politici bazate pe
jocuri pentru a
conduce dialogul
și a împărtăși
strategiile de
reziliență.

Anticiparea și
răspunsul la riscuri
pentru activele
energetice, folosind
vizualizări și
cartografieri
dinamice.

• Perspective practice, bazate pe
studiile de caz reale din industrie
• Concentrarea pe riscurile
sistemice care apar între rampele
de lansare ale politicii și industriei
• Cadrul de capacitate iterativ, care
integrează lecțiile învățate din
diferitele răspunsuri la risc
• Un cadru de învățare și adaptare

INOVAŢII

Blockchain 2.0
Explorarea
durabilității
blockchain-ului
pentru sistemele
energetice din
perspectiva
creatorilor,
autorităților de
reglementare și a
altor părți
interesate.

Accesul la
energia de
calitate
Explorarea
declanșatoarelor și
acceleratoarelor
ecosistemelor
emergente de acces
la energie de calitate
și identificarea
punctelor de
intervenție eficiente și
a sinergiilor pentru
parteneriate.

Asocierea
sectoarelor

Re-evaluarea infrastructurii
existente și blocate

Strategii pentru
reducerea emisiilor la
un nivel acceptabil și
provocările datorate
intermitențelor și
stocării.

Soluții inovatoare pentru activele
neutilizate.

De ce este important acest instrument?

• Neutru dpdv tehnologic
• Curs interactiv de învățare
• Cadru extins al factorilor de atragere și
respingere – tehnologici si sociali
• Convocarea antreprenorilor și
operatorilor implicați în inovare

ISTORIE

