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Primirea de către secretarul de stat Alexandru Victor Micula a directorului general al Agenției pentru Energie Nucleară a OCDE, William D. Magwood IV
Tip:  Comunicat de presă
Data:  28.08.2017

Secretarul de stat Alexandru Victor Micula l-a primit luni, 28 august 2017, pe directorul general al Agenției pentru Energie Nucleară (NEA) din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (OCDE), William D. Magwood IV.

Cei doi oficiali au reafirmat satisfacția pentru decizia recentă a OCDE de a invita România să devină membru cu drepturi depline la NEA, precum și la Banca de Date a Agenției. Au discutat
despre etapele preliminare de parcurs, până la intrarea în vigoare a noului statut al României, începând cu 15 octombrie 2017, precum și despre interesul comun de a consolida cooperarea în
domeniul cercetării nucleare și dezvoltării tehnologice.  

Secretarul de stat Micula a exprimat încrederea că aderarea la NEA va contribui la o mai bună conectare a României la dialogul global pe marginea guvernanței nucleare, precum și la
consolidarea dezbaterii din România referitoare la rolul important al energiei nucleare în decarbonizarea economiei. Aceste teme vor figura și pe agenda viitoarelor președinții deținute de țara
noastră în cadrul Cartei Energiei (2018) și Uniunii Europene (2019). De asemenea, a menționat că aderarea la Agenție demonstrează odată în plus capacitatea și angajamentul României
referitor la standardele și bunele practici promovate de OCDE, întărind argumentele în favoarea candidaturii țării noastre la organizație.

 

Informaţii suplimentare:

Agenţia pentru Energia Nucleară (NEA) este o agenţie interguvernamentală care funcţionează sub egida OCDE, cu sediul la Paris. Activă din 1958, NEA facilitează cooperarea între statele cu
infrastructuri şi tehnologii nucleare avansate şi, conform statutului, are ca obiectiv „atingerea excelenţei în materie de siguranţă nucleară, precum şi în domenii conexe: tehnologie, cercetare,
mediu şi legislaţie”.

România a aderat formal la NEA la 7 iunie 2017, prin schimb de scrisori, urmând ca aderarea să devină efectivă de la 15 octombrie 2017. Noul statut de membru oferă țării noastre atât acces la
cel mai avansat nivel de expertiză şi bune practici în sectorul nuclear, cât şi oportunitatea de a participa în mod direct, alături de celelalte 32 de state membre NEA, la stabilirea reglementărilor
internaţionale în materie de politici nucleare.


