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Avand in vedere importanta strategica a sectorului 
energetic romanesc in contextul actual al pietei de energie 
regionale in Europa de Sud-Est, perspectiva dezvoltarii de 
noi proiecte energetice in Romania, in conditiile in care 
multe organizatii, asociatii nationale in domeniul energiei 
din tarile Uniunii Europene, si companii multinationale au 
birouri de reprezentare la Bruxelles, principalele societati 
de stat alaturi de companii private active in sectorul 
energiei au luat initiativa privind: 

Crearea noii entitati - “Centrul Român al Energiei” - CRE 
- de reprezentare a intereselor institutiilor sectorului 
energetic romanesc de stat si privat in domeniul energiei: 
electricitate, gaz, petrol, apa, carbune.  

Centrul Român al Energiei isi desfasoara activitatea 
cu scopul de a influenta politica energetica europeana 
in vederea sustinerii si promovarii investitiilor in 
tranzitia catre un sistem energetic cu nivel redus de 
carbon.  

CRE functioneaza de la data de 6 Septembrie 2011, data 
inregistrarii la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor la 
Judecatoria Sectorului 1, Bucuresti, ca persoana juridica, 
are durata de functionare nedeterminata si isi desfasoara 
activitatea in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 
26/30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu 
modificarile si completarile ulterioare, a legilor romane si 
pe baza prezentului statut. 

Membrii Colectivi ai acestei organizatii profesionale 
romanesti sunt principalele societati de stat:SC 
ELECTRICA S.A., SC HIDROELECTRICA S.A., SC 
NUCLEARELECTRICA S.A, SC TERMOELECTRICA 
S.A, CN TRANSELECTRICA S.A., CN TRANSGAZ, 
OPCOM, FORMENERG, FedePEG, alături de companii 
private active in sectorul energiei: EMON ELECTRIC S.A., 
ENERGOBIT, EXIMPROD S.A., IMA-Partners, 
RETRASIB Sibiu, SC Monsson Invest Group, 
TRACTEBEL ENGINEERING  S.A., Bursa Romana de 
Mărfuri S.A., Adrem Invest, SIVECO Romania, ECRO, 
EnergoTECH, Tempos Serv S.R.L. 

Membru individual: domnul Constantin Moldoveanu – 
NOVA INDUSTRIAL. 

Membrii onorifici: doamna Hermina Albert - consilier 
principal ISPE, Excelenta SA domnul Mihnea 
Constantinescu - Ambasador at Large pentru Securitate 
Energetică, domnul academician prof.dr.ing.Gleb Drăgan. 

 

1.  EVENIMENTE CRE 

1.1 Comunicare cu Reprezentanta Permanenta a 
României pe lângă Uniunea Europeană si cu 
Ambasada României în Regatul Belgiei 

1.2 Deschiderea Biroului Centrului Român al Energiei la 
Bruxelles, 25-26 aprilie 2012, Bruxelles 

1.3 Masa Rotunda “Solutii Financiare pentru Proiecte 
Energetice Viitoare”, 20 iunie 2012, Neptun 

1.4 CRE INFO DAYS: Energy,R&D, ICT, 27-28 
septembrie 2012, Bucuresti 

2. INITIATIVE ALE MEMBRILOR CRE 

2.1 Membrii definesc Strategia CRE 

2.2. Rolul cheie al Centrelor de Expertiza in succesul 
activitatii CRE 

2.3 Centrul de Formare Profesionala a Personalului 
Membrilor CRE in domeniul Afacerilor Europenela 
Bruxelles 

3. REPREZENTARE EXTERNA 

3.1 CRE participa la Evenimentul International “Smart 
Energy Community together” 

3.2 Comunicarea permanenta cu membrii romani in 
Comitetul pentru Industrie, Cercetare si Energie din 
Parlamentul European 

4. EVENIMENTE INTERNE 

4.1 Sedinta Speciala a Consiliului Director si a 
Adunarii Generale CRE 

4.2   Noi membri CRE 

4.3   Consolidarea Imaginii CRE 

 
Evenimente viitoare CRE 
 

20 Decembrie 2012 Sedinta Adunarii Generale  

15 Mai 2013 Ziua Energiei “Romania - 
an Energy Pole in Europe”  
Bruxelles 

26-27 Septembrie 2013 CRE INFO DAYS: Energy, 
R&D, ICT, Bucuresti 
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1. EVENIMENTE CRE 

1.1 Comunicare cu Reprezentanta Permanenta a 
României pe lângă Uniunea Europeană si cu 
Ambasada României în Regatul Belgiei 

Pregatirea evenimentelor CRE 2012 la Bruxelles: 
inaugurarea Biroului  CRE si Masa Rotunda „Financial 
Solutions for Future Energy Projects”, a fost realizata 
in permanenta comunicare cu Reprezentanta 
Permanenta a României pe lângă Uniunea Europeană 
si cu Ambasada României în Regatul Belgiei. 

Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea 
Europeana a oferit spatiul pentru organizarea festivitatii de 
lansare a CRE la Bruxelles si a contribuit direct in 
organizarea evenimentului si a Conferintei de Presa 
desfasurate in ziua de 25 Aprilie 2012. 

E.S. Cristian BADESCU –reprezentant permanent adjunct 
al Reprezentantei Permanente a României pe lângă 
Uniunea Europeană a salutat infiintarea CRE la Bruxelles 
si a oferit sustinerea in desfasurarea activitatilor viitoare 
ale CRE. 

Ambasada Romaniei a oferit sustinerea in desfasurarea 
activitatilor viitoare ale CRE, in special prin contacte 
directe cu organizatii care desfasoara activitate in 
domeniul energiei in Belgia.  

 
1.2 Deschiderea Biroului Centrului Român al Energiei 
la Bruxelles 

Miercuri 25 aprilie 2012 a avut loc, la sediul 
Reprezentanţei Permanente a României pe lângă 
UE, inaugurarea biroului de la Bruxelles a 
Centrului Român al Energiei (CRE). 

În alocuţiunea 
de deschidere, 
dl. Cristian 
BADESCU – 

reprezentant 
permanent 

adjunct al 
Reprezentantei 

Permanente a României pe lângă Uniunea 
Europeană, a subliniat importanta reprezentării 
sectorului energetic românesc la nivel european. Dr. 
Ing. Stelian GAL, preşedintele CRE, a evidenţiat 
perspectiva dezvoltării strategice a sectorului 
energetic românesc în contextul actual al pieţei 
energiei regionale în Europa de sud-est.  

 

 

 

Michael HAGER 
membru al 

cabinetului 
comisarului 

pentru energie, 
Gunther 

Oettinger, a 
salutat prezenţa 

CRE la Bruxelles. A declarat că „România şi 
sectorul energetic pot avea un rol crucial în 
stabilirea unei adevărate politici energetice 
europene în următorii ani şi se bazează pe 
cooperarea şi sprijinul CRE în atingerea acestui 
obiectiv”. 

La eveniment au participat cca 80 reprezentanţi ai 
sectorului energetic românesc şi european alături de 
personalităţi cu rol şi activitate recunoscute în 
domeniul energiei la nivel naţional şi internaţional.  

„Noi avem un angajament, acela de a acţiona cu 
seriozitate în perioada următoare pentru a 
îmbunătăţi semnificativ rata de absorbţie a 
fondurilor comunitare. Contăm pe contribuţia 
Centrului Roman al Energiei în abordarea 
sistematică a proiectelor strategice în domeniul 
energiei, în special în infrastructura energetică. 
Contribuţia CRE în accesarea şi gestionarea 
acestor fonduri este importantă pentru România, 
la fel de importantă ca şi prezenta sa în procesul 
de decizie al instituţiilor europene în domeniul 
energiei, a arătat în alocuţiunea adresată 
participanţilor dl. Cristian BADESCU. Energia este 
un domeniu important. Proiectele în acest 
domeniu pot contribui la creşterea noastră 
economică pe termen scurt, pe termen mediu.” a 

continuat dl. 
BADESCU. 

„CRE 
desfăşoară 
activitatea 

strategică cu 
scopul de a 

influenţa 
politica energetică europeană, în vederea 
susţinerii şi promovării investiţiilor în sistemul 
energetic naţional integrat la nivel regional si 
European.” a evidenţiat Stelian GAL subliniind în 
continuare ca „In aceasta etapă, activitatea CRE 
este concentrată in domeniul energiei electrice, 
urmând ca în etapele viitoare sfera de activitate 
să se extindă.” 
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Mesajul Ministerului 
Economiei si Mediului de 
Afaceri a fost transmis de 
dl. Alexandru 
SANDULESCU - director 
general, Direcția Generală 
Energie și Mediu din cadrul 
Ministerul Economiei si 
Mediului de Afaceri (MECMA). 
Dl. Sandulescu a subliniat 
importațna reprezentării 

sectorului energetic românesc la nivel European si rolul 
cheie pe care Centrul Roman al Energiei il poate avea in 
acest context. ”Unul din obiectivele României este 
acela de a acţiona în perioada următoare pentru 
îmbunătăţirea semnificativă a ratei de absorbţie a 
fondurilor comunitare. Contăm pe contribuția 
Centrului Roman al Energiei în abordarea sistematică 
a proiectelor strategice în domeniul energiei, în 
special în infrastructura energetica.” 

Reprezentanţii sectorului energetic românesc şi 
european au avut prilejul sa intalneasca reprezentanti 
ai institutiilor europene si al altor acociatii în domeniul 
energiei la nivel naţional şi internaţional. Discutiile 
purtate cu acest prilej au continuat in ziua urmatoare 
in cardul Mesei Rotunde cu tema „Financial 
Solutions and Options for Future Energy 
Projects” organizate de Centrul Roman al Energiei. 

Circa 30 de reprezentanti ai sectorului energetic 
romanesc, multi dintre ei din randul conducerilor 

organizatiilor membre 
CRE au contribuit activ 
la discutiile prilejuite 
de Masa Rotunda din 
26 aprilie. 

Printre subiectele 
dezbatute s-au 
numarat: Experienta 
Vattenfall in Afaceri 
Europene, Proiect Pilot 
Smart City, 

Securitatea Energetica in Europa, Solutii Financiare 
pentru Proiecte Energetice – Rapoarte ale CESE, 
Retelele Viitorului in 2050, Retele Inteligente – O 
Mare Provocare pentru Sisteme Energetice 
Complexe. 

Per HALLBERG - reprezentantul Vattenfall a oferit 
sustinerea in desfasurarea 
activitatilor viitoare ale CRE, in 
special prin schimb de 
experienta si introducerea 
reprezentantilor CRE in 
organizatii care desfasoara 
activitate in domeniul energiei 
in Bruxelles. 

Tot Miercuri 25 aprilie 2012 a 
avut loc o Conferinta de Presa 

organizata de CRE la sediul Reprezentanţei 
Permanente a României pe lângă UE, cu prilejul 
inaugurararii biroului de la Bruxelles a Centrului 
Român al Energiei. 

Reprezentantii CRE au prezentat delegatilor presei 
mesajul liderilor organizaţiilor sectorului energetic 
românesc, de stat şi private, privind obiectivul 
general, scopul şi activităţile CRE, transmis 
reprezentanţilor instituţiilor europene şi româneşti şi 
organizaţiilor reprezentative în domeniul energiei care 
activează la Bruxelles. 
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A fost prezentata dimensiunea europeană şi cadrul 
relaţiilor CRE cu instituţiile europene, cu alte 
organizaţii internaţionale similare cu sediul în 
Bruxelles, precum şi cu organizaţii şi asociaţii 
internaţionale şi româneşti active în domeniul 
energiei. 

Centrul Român al Energiei– CRE este o organizaţie 
profesională pentru companiile şi societăţile 
energetice româneşti şi activează, în prezent în 
domeniul energiei electrice, pentru a asigura 
condiţiile cele mai libere şi favorabile competiţiei şi 
progresului cu scopul asigurării dezvoltării, creşterii 
economice şi bunăstării în România. 

CRE reprezinta interesele instituţiilor sectorului 
energetic românesc de stat şi privat în domeniul 
energiei: gaz, petrol,  energie electrică, apă şi 
cărbune şi faciliteaza dezvoltarea şi consolidarea 
relaţiilor între reprezentanţii sectorului energetic 
românesc şi instituţiile europene din Bruxelles. 

Obiectivul general al CRE este de a intensifica 
activităţile de lobby pe lângă instituţiile europene, 
reprezentarea interesului sectorului energetic 
românesc la nivelul UE, participarea acestuia în 
procesul decizional european şi în parteneriate în 
cadrul programelor de finanţare europene. 

1.3 Masa Rotunda “Solutii Financiare pentru 
Proiecte Energetice Viitoare” 

Centrul Roman al Energiei a organizat Masa 
Rotunda“Solutii Financiare pentru Proiecte Energetice 
Viitoare” in cadrul manifestarilor FOREN 2012 la 
Neptun miercuri 20 iunie. 

Peste 40 de participanti au luat parte la discutiile generate 
si moderate de CRE. Evenimentul a fost conceput ca o 
continuare a discutiilor abordate in cadrul primei mese 
rotunde organizate de CRE cu aceeasi tema in cursul lunii 
aprilie la Bruxelles. 

 

Tematica a fost proiectata in contextul national. Subiectele 
abordate au inclus: 

 

Proiecte de Succes in cercetare - Abordarea IMT in 
Identificarea Solutiilor de Finantare la nivel European si 
National 

Aspecte practice ale atragerii de capital si finantării 
proiectelor de energie regenerabilă 

Solutii Financiare in Proiecte de Integrare a Surselor 
Regenerabile de Energie 

Perceptia Schimbarii in Sistemele Energetice – 
Provocarea Solutiilor Financiare 
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1.4 CRE INFO DAYS: Energy, R&D, ICT 

Centrul Român al Energiei (CRE) a organizat 
evenimentul sub titlul „Romanian Energy Center 
INFO DAYS: Energy, R&D, ICT” joi 26 si vineri 27 
septembrie 2012 in Sala Aula Magna la sediul 
Academiei Române in Bucuresti, în colaborare cu 
Comisia Europeană, cu sprijinul Academiei 
Române și al Comitetului Național Român al 
Consiliului Mondial al Energiei. 

Obiectivul principal 
al evenimentului a 
fost informarea 

participanților 
privind liniile 
directoare curente 
ale Programului 
Cadru 7 de 
Cercetare (FP-7-

2013), evidențierea priorităților programelor de finanțare 
pentru energie, a oportunităților de finanțare pentru 
proiecte “ICT for Green”, precum și a domeniilor de 
cercetare cheie în domeniul energiei.  

 
Sesiunea I, Energie a fost 
moderată de d-na Daniela 
Scripcariu, vicepreședinte 
CRE și director general 
Tractebel Engineering. 
Obiectivul acestei sesiuni a 
inclus informarea 

participanților privind liniile directoare curente ale 
Programului Cadru 7 de Cercetare (FP-7-2013) si a 
priorităților programelor de finanțare pentru energie. La 
acest obiectiv se adauga prezentarea prioritatilor nationale 
ale Romaniei in domeniul energiei in contextul actual al 
noii legi a energiei, precum si prezentarea unei initiative a 
membrilor Centrului Roman al Energiei – Proiectul Pilot – 
Oras inteligent Sibiu. 

În alocuţiunea sa de deschidere, dl. 
Alexandru Săndulescu, director 
general, Direcția Generală Energie și 
Mediu din cadrul Ministerul Economiei 
si Mediului de Afaceri (MECMA), a 
subliniat importațna reprezentării 
sectorului energetic românesc la nivel 
European si rolul cheie pe care 

Centrul Roman al Energiei il poate avea in acest context. 
”Unul din obiectivele României este acela de a acţiona cu 
seriozitate în perioada următoare pentru îmbunătăţirea 
semnificativă a ratei de absorbţie a fondurilor comunitare. 
Contăm pe contribuția Centrului Roman al Energiei în 
abordarea sistematică a proiectelor strategice în domeniul 
energiei, în special în infrastructura energetică”, a subliniat 
dl.Sănduescu. 

Dl. Stelian Gal, preşedintele CRE, a evidenţiat în 
continuare rolul cheie al Centrului Român al Energiei în 
consolidarea dimensiunii europene a sectorului energetic 
romanesc și perspectiva dezvoltării strategice a acestuia, 
în contextul actual al pieţei regionale de energie sud-est 
europeană. ”CRE desfășoară activitatea a cu scopul de a 

influența politica 
energetică 

europeană, 
pentru susținera 
și promovarea 
investițiilor în 

Sistemul 
Energetic Național integrat la nivel regional si European. 
In aceasta etapă, activitatea CRE este concentrata pe 
domeniul energiei electrice, urmând ca in etapele viitoare 
sfera sa de activitate să se extindă. Avem noi cereri de 
aderare in acest sens.”, a evidențiat Stelian Gal. 

Dl.Tudor Constantinescu, consilier principal in cadrul 
Direcției Generale Energie 
a Comisiei Europene a 
prezentat ”Prioritățile 
energetice și programele 
de finanțare pentru 
energie ale CE”, axându-
se pe Foaia de Parcurs a 
economiei europene până 

în 2050 ca document de bază pentru elaborarea strategiei 
pentru transformarea Uniunii Europene într-o economie 
competitivă cu emisii reduse de carbon. „Strategia 
energetică 2020 a Comisiei Europene are țintele 20-20-20 
ca o precondiție și include trei opțiuni „fără regrete”: 
eficiența energetică, energia regenerabilă, precum și 
infrastructura mai multă și mai inteligentă. Avem nevoie de 
piețe integrate total, bine concepute în electricitate și gaz, 
precum și pentru cercetare și inovare pentru gasirea 
soluțiilor cu bioxid de carbon redus” a precizat dl. Tudor 
Constantinescu. 

Membrii Centrului Roman al energiei au contribuit 
activ prin prezentari, moderarea sesiunilor si la 
dezbaterile pe intreaga durata a evenimentului: 

Pornind de la ideea „Gânește global 
și acționează local„, dl. Mircea 
Solomon - CEO, Emon Electric, în 
prezentarea  sa  „Orașe inteligente - 
Proiectul Pilot Sibiu„, a oferit definiția 
conceptului de Oras Inteligent. 
Conceptul de Oras Inteligent al 
viitorului reprezinta un sistem 

integrat de sisteme ICT, energie, transport și utilități, care 
impreuna conduc la dezvoltarea sustenabilă inteligentă.  
Dl. Solomon a prezentat Proiectul Pilot Smart City 
Sibiu, subliniind obiectivul propus de a realiza un  
laborator "de inovare si o platforma de cercetare locală " 
cu sinergii globale. In finalul interventiei sunt prezentate 
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optiunile financiare de investigat in vederea implementarii 
proiectului pilot Smart City Sibiu. Pe baza lectiilor învățate, 
urmeaza ca experiența acumulata sa fie aplicata in  
realizarea Proiectului Smart City cu alte locatii in Romania, 
"Asistăm la o noua revoluție tehnologică, Smart City fiind 
un vector de dezvoltare locală, alaturi sau parte din 
conceptul Smart Grid, care vine in ideea atingerii 
obiectivelor europene pentru dezvoltarea sustenabilă a 
orașelor viitorului cu un număr mare de locuitori și o 
infrastructură complexă ce integreaza transportul urban si 
vehicule electrice EV, e–Mobility", a subliniat dl. Solomon. 

Sesiunea a II-a -Cercetare si dezvoltare, moderată 
de dl. Adrian Bodea, CEO - 
Adrem Invest a evidentiat rolul 
cercetarii in sectorul energetic 
in general si in domeniul privat 
in particular. Analizând 
domeniul cercetării-dezvoltării 
în vremea de criză economica, 
dl. Bodea a mentionat: 

"Cercetarea şi inovarea sunt priorităţile strategiei 
europene de creştere economică şi ocupare a forţei 
de muncă. Statele membre sunt încurajate să 
investească 3% din PIB în cercetare şi dezvoltare 
până în 2020 (1% fonduri publice, 2% investiţii 
private), ceea ce se estimează că ar genera 3,7 
milioane de locuri de muncă şi ar determina o 
creştere anuală a PIB-ului cu circa 800 de miliarde de 
euro.  Din păcate acest domeniu înregistrează o 
drastică reducere a specialiștilor în cercetare-
dezvoltare-inovare. Sunt necesare  măsuri menite să 
încurajeze cercetarea la nivel privat, cu atât mai mult 
cu cât UE depune eforturi pentru a crea, până în 
2014, un singur Spaţiu European de cercetare care 
să le permită cercetătorilor să lucreze în orice ţară din 
UE şi să intensifice cooperarea transfrontalieră". 

Dl. Mihai Sănduleac, director 
ECRO a prezentat "Conceptele 
democrației în sistemele 
energetice – o viziune în cadrul 
paradigmei rețelelor inteligente". 
Pornind de la premisa că 
democrație înseamnă egalitatea 
accesului tuturor producătorilor, 

furnizorilor, dezvoltatorilor pe piața de energie 
electrică, autorul a subliniat necesitatea acordării de 
acces egal tuturor acestor categorii: consumatorilor, 
furnizorilor, producătorilor, dezvoltatorilor.  

Dl. Sănduleac a pledat pentru necesitatea stimulării 
rețelelor publice pentru dezvoltarea rețelelor 
inteligente. 

Sesiunea a III-a, Tehnologia informațiilor și 

comunicațiilor,ICT 

"Oportunitățile europene de finanțare pentru ICT pentru 

energia verde" au fost prezentate de d-na. Patricia 

Arsene, expert in cadrul Direcției  

Generale Comunicații, Rețele și 

Tehnologii, Comisia Europeană. 

"Aflându-ne la sfârșitul Programului 

Cadru 7 de Cercetare al UE, este 

bine ca cercetătorii români să afle 

toate informațiile necesare. 

Programul se află acum în faza de 

bilanț, iar  Comisia Europeană se pregătește pentru 

obiectivele 20/20/20”, a arătat dna. Arsene. Direcția din 

cadrul Comisiei Europene responsabilă în prezent de  

tehnologia informatiilor si comunicațiilor este DG Connect. 

Posibilitățile de finanțare a proiectelor pe tema Smart 

Grids includ: obiectivul ICT-2013.6.1- rețele electrice 

inteligente, obiectivul ICT-2013.6.4- optimizarea 

sistemelor energetice in orașele inteligente. Modul în care 

companiile și utilitățile de ICT trebuie să-și transmită 

cererile de propuneri pentru proiecte de cercetare in 

vederea selectiei de catre experti independenti si Comisia 

Europeana a fost prezentat. 

Dl. Stefan Gheorghe, director 
general Hidroelectrica, în 
prezentarea sa, "Viziunea 
Hidroelectrica asupra rolului ICT 
în hidrogenerare" a descris 
arhitectura ICT în cadrul 
Hidroelectrica, element complex 
realizat la nivel de companie și la 
nivelul utilizatorului informaticii de 
proces, corelat cu procesul direct 

de producere a energiei electrice. In cadrul companiei se 
deruleză mai multe proiecte de infrastructură, proiectul 
Râul Mare-Retezat fiind doar unul din exemplele de mare 
amploare, în conexiune și cu dezvoltarea unor capacități 
din zonă. "Componenta ICT este foarte bine dezvolată în 
cadrul Hidroelectrica. Problemele pe care le avem in 
prezent sunt legate de surse, care în prezent sunt 
limitate." a menționat dl. Stefan Gheorghe în finalul 
prezentării sale. 
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Dl. Dan Bordea, director tehnic 
Teletrans a prezentat lucrarea 
"Telecomunicațiile în Smart Grids- 
o provocare pentru sistemele ITC". 
După o largă prezentare a 
domeniului ICT, dl. Bordea a 
subliniat: "Smart Grids reprezintă o 
comunicație în ambele sensuri, cu 
conexiuni pe diferite piețe și 

informații transmise și ultimului consumator. Având în 
vdere  numărul mare de producători pe regenerabile, care 
transmit din ce în ce mai multe date informatice, se pune 
tot mai acut problema consistenței datelor. In măsurile de 
securitate ale unei rețele sunt necesare nu numai măsuri 
tehnologice, ci și măsurile orgnizatorice, de administrare 
propriu-zise”. 

Dl. Dumitru Federenciuc, șeful 
departamentului Strategie, Electrica 
SA, a prezentat lucrarea cu titlul 
"Rețeaua inteligentă de distribuție- 
provocările tendințelor actuale în 
dezvoltarea rețelei și ICT pentru 
operatorul de distribuție". Sunt 
evidentiate: domeniul  de dezvoltare  
pentru infrastructura de transport și  

distribuție, analiza on-line a stabilității și planul de 
restabilire, sistemul de automatizări a distribuției avansate, 
noi sisteme integrate de management al distribuției, 
sisteme noi de integrare a RES, DSM pe scară largă. 
Concluzionând, dl. Federenciuc a remarcat: "In opinia mea 
Smart Grids vor fi mai mult comerciale. Operatorul de 
distribuție ar trebui să fie stimulat să investsscă în Smart 
Grids". 

In concluziile evenimentului s-a reiterat Initiativa 
membrilor CRE - 
Proiectul Pilot "Smart 
City Sibiu" Romania 
care poate fi adresata 
programului FP7-
SMARTCITIES-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In încheierea lucrărilor, dl.Stelian Gal, președintele CRE a 
mulțumit Academiei Române pentru spatiul elegant și 
generos pus la dispoziție, organizatorilor și 
coorganizatorilor evenimentului, precum și sponsorilor 
(Nova Industrial, AEM, HP, ABB, Siemens). "Centrul 

Român al 
Energiei se 
afla la început 
de drum, însă 
știm ca 
direcția și 
sensul sunt 

corecte. Dat fiind interesul cu care a fost primită această 
primă ediție a conferinței CRE INFO DAYS, ne propunem 
să organizăm anual acest eveniment, pentru o mai strânsă 
colaborare între instituțiile europene și companiile 
energetice românești și pentru a pune la dispoziție 
specialiștilor români experiența institutiilor europene în 
promovarea proiectelor energetice". 

La eveniment au participat cca 80 reprezentanţi ai 
sectorului energetic românesc, ai mediului universitar si de 

cercetare, alaturi 
de personalităţi 
cu rol şi activitate 
recunoscute în 
domeniul energiei 
la nivel naţional şi 
internaţional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrările prezentate în cadrul evenimentului "Centrul 
Roman al Energiei INFO DAYS: Energie, Cercetre-
Dezvoltare, ICT "sunt disponibile pe pagina de web CRE: 
http://www.crenerg.org/ 

 

 

  

http://www.crenerg.org/documente/CONFERENCE%20PROCEEDINGS%20-%20CRE%20INFO%20DAYS%20Energy,%20R&D,%20ICT.pdf
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2. INITIATIVE ALE MEMBRILOR CRE 
 
2.1 Membrii definesc Strategia CRE 

Strategia CRE se consolideaza pe doi Piloni Principali: 

1. CRE contributie cu Valoare Adaugata Domeniilor 

de Afaceri ale organizatiilor membre prin prezenta 

CRE in Grupurile de Lucru si Cercurile de Experti in 

Bruxelles, cu scopul de a comunica pozitiile 

CRE/membrilor CRE catre Comisia Europeana, 

Parlametul European (ITRE), ACER/CEER.  

2. CRE conduce un Mecanism de Comunicare menit 
sa asigure ca punctele de vedere ale CRE/Membrilor 
CRE sunt reflectate in documentele/pozitiile pe care 
EURELECTRIC, ENTSO-E, GEODE, FORATOM, 
EWEA, etc. le comunica partilor interesate.  

Strategia CRE are ca fundament o serie de elemente pe 
baza carora aceasta este definita si consolidata. Acestea 
includ: 
1. Influenta si Contributia Proactiva in cadrul Procesului 

Legislativ National si European in domeniul Energiei; 

2. Conducerea Participativa a CRE si Rolul Membrilor; 

3. Promovarea participarii companiilor energetice 

romanesti membre ale CRE in Proiecte Europene 

Pilot si in Proiecte Demonstrative promovate de UE;  

4. Dezvoltarea relatiilor de afaceri ale companiilor 

energetice romanesti Membre ale CRE; 

5. Crearea Centrelor de Expertiza si definirea 

Termenilor de Referinta;  

6. Consolidarea Procesului de Valorificare a 

INFORMATIILOR comunicate de CRE in organizatiile 

Membrilor; 

7. Realizarea unui Centru de Formare Profesionala a 

Personalului Membrilor CRE in domeniul Afacerilor 

Europene; 

PROPUNERE - Programe Viitoare CRE: 
Universitatea CRE - cu participarea expertilor 
Membrilor CRE in calitate de Lectori:  
a. Master in Utilitati in Energie  

b. Cursuri Postuniversitare – Management, 

Strategie si Politica Energetica  

8. CRE sa devina Punct National de Contact (PNC) 

efectiv pentru Energie in Romania.  

Aceste elemente sunt detaliate si analizate succesiv in 
documentul “Strategia Centrului Roman al Energiei” 
publicat recent. 
 

 

 

 

2.2. Rolul cheie al Centrelor de Expertiza in succesul 

activitatii CRE 

Crearea Centrelor de Expertizareprezinta o conditie 
necesara pentru ca activitatea CRE sa fie eficienta si 
performanta. Fiecarui Centru de Expertiza ii sunt 
asociate unul sau mai multe Domenii de Afaceri (DA). 

In aceasta etapa membrii CRE au definit definite 
urmatoarele Domenii de Afaceri: 

I. PRODUCERE E.E.:  

Hidro 
Termo 
Nuclear SRE 

II. TRANSPORT E.E. 

III. DISTRIBUTIE E.E. 

IV. Smart Grids/ Smart Cities 

V. Echipamente Electrice 

VI. Infrastructura Critica 

VII. Piata de Energie 

VIII. Petrol si Gaze 

IX. Carbune 

Pentru fiecare dintre Centrele de Expertiza definite, 
Consiliul Director al CRE propune si Adunarea Generala a 
CRE aproba nominalizarea Managerilor Domeniului de 
Afaceri (MDA1). Managerii Domeniului de Afaceri sunt 
experti delegati de societatile membre CRE. Profilul si 
experienta lor sunt determinate de cerintele domeniului de 
afaceri. Managerii Domeniului de Afaceri sunt responsabili 
pentru definirea Termenilor de Referinta pentru fiecare 
Centru de Expertiza. 
 
2.3 Centrul de Formare Profesionala a Personalului 
Membrilor CRE in domeniul Afacerilor Europene 
la Bruxelles 

Conducerea CRE a propus Consiliului Director CRE 
participarea activa a membrilor in Programul de 
Activitate al CRE. Perspectiva Programelor Viitoare 
ale CRE include proiectul “Universitatea CRE” privind 
realizarea unui Centru de Formare Profesionala a 
Personalului Membrilor CRE in domeniul Afacerilor 
Europene. 

                                                 
1Exemplu: MDA Smart Grids / Cities este de asteptat sa 

contribuie cu valoare adaugata in Domeniul de Afaceri Smart 
Grids / Cities. Prin prezenta sa in Grupurile de Lucru si Cercurile 
de Experti in Bruxelles, cu scopul de a comunica pozitiile CRE 
catre Comisia Europeana, Parlametul European (ITRE), 
ACER/CEER.  MDA Smart Grids / Cities conduce unmecanism 
de comunicare menit sa asigure ca punctele de vedere ale 
CRE / Membrilor CRE sunt reflectate in documentele/pozitiile pe 
care EURELECTRIC, ENTSO-E, GEODE, etc. le comunica 
partilor interesate. 
 

Fig. 1. Centre de Expertiza CRE. 
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Acest proiect se refera la oportunitatea organizarii de 
cursuri cu participarea expertilor Membrilor CRE in calitate 
de Lectori:  

a. Master in Utilitati in Energie  

b. Cursuri Postuniversitare – Management, 
Strategie si Politica Energetica  

Participarea activa a membrilor in Programul de Activitate 
a CRE este incurajata in Strategia CRE. In acest sens un 
prim pas il reprezinta propunerea de lansare a 
Programului de Initiere si Formare a Personalului CRE. 
Acest Program se desfasara prin delegarea 
reprezentantilor membrilor CRE pentru desfasurarea 
activitatii  de initiere si formare in cadrul Biroului CRE la 
Bruxelles pe perioade de 3-6 luni.  

Context: CRE incurajeaza participarea activa a membrilor 
sai in Programul de Activitate CRE in care este prevazuta 
extinderea activitatii CRE la Bruxelles, in particular 
extinderea la activitatea in domeniul petrolului si gazelor. 
Aceasta extindere poate fi sustinuta de completarea 
corespunzatoare cu resurse de personal din cadrul 
organizatiilor membre. 

Programul de Initiere si Formare a Personalului 
delegat al membrilor CRE presupune delegarea de 
catre membrii CRE a unui expert in domeniul energiei care 
sa desfasoare o activitate de initiere si formare in cadrul 
Biroului CRE la Bruxelles. Perioada de delegare poate fi 
de minim trei luni si maxim sase luni, in functie de 
disponibilitatile membrilor. Costurile care deriva din 
participarea in acest Program sunt suportate de membrii 
CRE. Profilul profesional al candidatilor pentru acest 
program urmeaza sa fie definit de comun accord cu 
membrii CRE. 

Obiective aditionale ale Programului de Initiere si Formare 
a Personalului: Cresterea nivelului de reprezentare a CRE 
si pregatirea evenimentor viitoare. 

Programul de Initiere si Formare a Personalului CRE 
presupune: 

 Sustinerea activitatii de secretariat al CRE prin 
corespondenta cu membrii, pregatirea rapoartelor 
intalnirilor reprezentantilor CRE, etc;  

 Pregatirea sedintelor si intalnirilor reprezentantilor 
CRE cu reprezentanti ai institutiilor europene si 
romanesti si in domeniului energiei cu sediul in 
Bruxelles; 

 Contributia directa la definirea si pregatirea 
activitatilor viitoare ale CRE; 

 Contributia delegatului la organizarea evenimentelor 
CRE pe baza cunoasterii specificului activitatii, al 
obiectivelor si prioritatilor organizatiei de la care 
provine; 

 

 

2.4 Proiect Pilot “SMART CITY SIBIU” 

Ce este un oras energetic inteligent?2 

Retelele electrice inteligente 

Retelele electrice clasice, menite doar sa transporte 
energia electrica dintr-un punct (generator) care altul 
(consumator) sunt dublate de o structura informationala 
menita sa aduca noi capabilitati sistemului tehnic, si de 
posibilitatea ca energia sa circule de la consumator 
(prosumator/prosumer) catre retea, devenind astfel Retele 
electrice inteligente. 

De ce sunt necesare ”retele electrice inteligente”? 

• Asigura coexistenţa producerii centralizate cu cea 
distribuita a energiei; 

• Promoveaza tehnologiilor eficiente, cu emisii scăzute 
de carbon; 

• Optimizeaza costurile, asigura participarea 
consumatorilor finali în piaţă, sisteme de tarifare 
îmbunătăţite; 

• Integreaza consumatorilor finali în procesul de 
tranzacţionare a energiei, asigura comunicărea 
bidirecţionala; 

• Evolutia tehnologiei informatiei impune pasul cu 
crestera gradului de inteligenta al reteleor. 

Legislatia Europeana incurajeaza dezvoltarea retelelor 
inteligente: 

Directiva CE 72/2009 privind normele comune pentru 
piaţa internă de energie electrică subliniaza ca: 
• “...Statele membre ar trebui să încurajeze 

modernizarea reţelelor de distribuţie, spre exemplu 
introducerea de reţele inteligente care ar trebui 
construite astfel încât să încurajeze producerea 
descentralizată şi să asigure eficienţa energetică... 

• ...Ar trebui să fie posibilă introducerea unor sisteme 
de măsurare inteligente pe baza unei evaluări 
economice...”, în baza căreia statele membre 
pregătesc un calendar cu un obiectiv de maxim 10 ani 
pentru implementarea acestor sisteme. 

• Cel puţin 80% dintre consumatori trebuie să dispună 
de sisteme de măsurare inteligente până în 2020. 

Un ”oras energetic inteligent” este un element al 
„retelei electrice inteligente”. Este un oras care 
foloseste "informatia" din tot ceea ce-l inconjoara pentru a 
oferi servicii comunitare la standarde superioare spre 
beneficul tuturor locuitorilor sai.   

Proiectul „SMART CITY SIBIU” se concentreaza pe 
optimizarea managementului energetic aferent 
patrimoniului Primariei SIBIU si anume: 

 

                                                 
2
Extras din Interviu cu Dr.Stelian GAL – Presedinte Centrul 

Roman al Energiei – CRE, realizat de ziarul “BURSA” – 24 
Octombrie 2012 
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Oportunităţi pentru construcţii 

• Modernizarea termică a anvelopei clădirilor existente 
• Modernizarea iluminatului în clădiri 
• Instalaţii termice solare şi pentru apă caldă menajeră 
• Sisteme de încălzire şirăcire eficiente 
• Sisteme Pompă de căldură eficiente 
• Clădiri Pasive 
• Contorizare inteligentă 

Oportunităţi pentru transporturi 
• Diminuarea nevoilor de mobilitate 
• Trecerea de la transportul individual la cel în comun 
• Moduri de transport uşor/inclusiv pentru turism urban/ 
• Integrarea vehiculelor electrice în mediul urban 

Oportunităţilegate de management 

• Modernizarea iluminatului pietonal şi rutier 
• Sisteme combinate cu încălzireşirăcire 
• Sisteme de producere electricitate din 

surseregenerabileînmediul urban 
• ICT/Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

Ce anume a calificat Sibiul pentru acest proiect? 

Putini stiu ca la Sibiu s-a intamplat un eveniment important 
din istoria tehnica a Romaniei. Aici a fost pusa in functie 
acum mai bine de un secol prima linie electrica de 
transport al energiei electrice, care lega hidrocentrala de 
la Sadu I de comuna Sadu si mai apoi de orasul Cisnadie. 
Sibiul a fost in decursul istoriei tehnice- romanesti un 
promotor al noutatilor in energetica si iata ca peste mai 
bine de un secol, tot aici se pun bazele unei noi innoiri, de 
substanta, a reletelor electrice. 
Argumentele care au stat la baza alegerii Sibiului pentru 
acest proiect au fost: 
• Zona cu traditii si premiere energetice multiple 
• Infrastructura energetica partial modernizata cu 

prilejul „Sibiu capitala culturala Europeana”, apta 
pentru tranzitia spre „retea inteligenta” 

• Deschiderea si implicarea autoritatilor locale. 

 Stadiul actual si etapele proiectului 

In prezent ,un consortiu format din membrii CRE impreuna 
cu Primaria SIBIU, au elaborat Termenii de Referinta ai 
proiectului „Smart City Sibiu”. Documentul a fost transmis 
mai multor companii/societati europene,posibili 
coordonatori de proiecte europene FP-7, in vederea 
includerii orasului Sibiu intr-un Proiect 
Pilot/Demonstrativ,cu posibilitate de finantare Europeana. 
 
Etapele urmatoare includ: 
• Realizarea documentatiei pentru inscrierea proiectului 

in vederea preevaluarii de catre Comisia Europeana 
• Evaluarea si posibila selectie a proiectului in procesul 

competitiv in cadrul DG-Energy: 2013 
• In cazul favorabil al selectiei - realizarea proiectului de 

executie: 2013 
• Implementarea proiectului : 2014-2015 

Beneficiile proiectului pentru cetateni, societate, 
furnizori 

• Consumatori informaţi, implicaţi şi activi 
• Posibilitatea gestionarii eficiente a consumului de 

energie la consumatorii finali 
• Integrarea producerii de energie din surse 

regenerabile 
• Integrarea productiei de energie distribuita, cu 

posibilităţi de interconectare în timp real 
• Pieţe de energie angro şi cu amănuntul mature, 

integrate care oferă posibilitatea participării 
consumatorilor 

• Calitatea energiei devine o prioritate 
• Achiziţionare de date mult îmbunătăţită 
• Detectarea şi rezolvarea imediata a problemelor in 

retea  
• Rezistenţă în faţa atacurilor şi dezastrelor naturale, cu 

posibilităţi rapide de refacere 

Valoarea investitiei. Contributia UE 

Valoarea investitiei pentru proiectul Pilot/Demonstrativ 
depinde de structura si volumul lucrarilor ce vor fi retinute 
in documentatia finala, care va fi inaintata Comisiei 
Europene, in cazul selectiei proiectului. Aceasta poate 
varia de la 3-5 milioane Euro, la acest apel de proiecte 
FP-7. Contributia UE poate si aceasta varia, in functie de 
componenta consortiului / companii, societati comerciale, 
institute de consultanta, universitati, de la 50-80% din 
valoarea investitiei. 

Contributia Centrului Roman al Energiei -CRE 

Prin membrii sai, CRE este initiatorul acestui proiect pilot. 
Membrii CRE vor contribui atat la fazele de pregatire a 
proiectului cat si la cele de executie. Mentionam, in acest 
sens, urmatorii membrii: 

• Emon Electric 
• ECRO 
• TRACTEBEL Engineering 
• Siveco 
• Adrem Invest 
• ELECTRICA 
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REPREZENTARE EXTERNA 

3.1 CRE participa la Evenimentul International “Smart 
Energy Community together” 

Reprezentantii CRE au participat activ la Evenimentul 
International “Smart Energy Community together” 
organizata la Centrul de Conferinte RAI in 9-11 
Octombrie la Amsterdam. 

6700 participanti au luat parte la lucrarile celor trei 
conferinte: 

„Transmission and 
Distribution Smart 
Grids Europe 
2012”, „Metering 
and Billing” si 
„Smart Homes”  
aratand ca aceasta 
intalnire a 

reprezentantilor 
industriei energetice reprezinta platforma profesionistilor in 
„smart energy”. 

 

 
Centrul Roman al 
Energiei a fost 
reprezentat de dl. 
Stelian GAL care 
a prezentat 
lucrarea cu titlul 

“Critical 
infrastructure protection in the Romanian transmission 
system - new challenges” in cadrul Sesiunii “Electricity 
transmission: interconnections, congestion and capacity” 
miercuri 10 octombrie. 
 
 

 
 
 

 
3.2 Comunicarea permanenta cu membrii romani in 
Comitetul pentru Industrie, Cercetare si Energie din 
Parlamentul European 

Desfasurarea activitatii de lobby in interesul 
institutiilor sectorului energetic romanesc face parte 
din obiectivul general al CRE. In acest sens, au fost 
mentinute si dezvoltate contactele initiate cu toti 
membrii romani in comitetul pentru Industrie, 
Cercetare si Energie (ITRE) din Parlamentul European. 

In comunicarea cu membrii romani ai Comisiei de 
Industrie, Cercetare si Energie - ITRE: Adina Valean, Ioan 
Enciu, Adriana Ticau, Marian-Jean Marinescu au fost 
prezentate scopul si obiectivele CRE, activitatile derulate 
in 2012, cele viitoare precum si profilul membrilor acestei 
organizatii romanesti active in domeniul strategiei si 
politicii energetice cu reprezentare in Bruxelles. 

Comunicarea cu membrii ITRE reprezinta o prioritate 
pentru reprezentanţa CRE la Bruxelles si o cale de a 
conecta industria energetica romaneasca la strategia si 
politica energetica europeana. 

 

4. EVENIMENTE INTERNE  

4.1 Sedinta Speciala a Consiliului Director si a 
Adunarii Generale CRE 

Centrul Roman al Energiei a organizat evenimentul 
"CRE Strategic Workshop" desfasurat in 
cadrul Sedintei Adunarii Generale Speciale a CRE. 
Sedinta a avut loc joi 2 si vineri 3 August 2012  intr-un 
cadru menit sa stimuleze creativitatea si comunicarea 
intre membri CRE. 

Obiectivele acestei Sedinte Strategice au urmarit: 
1. Consolidarea Procesului de Valorificare a INFO-
CRE in organizatiile Membrilor si consolidarea spiritului de 
echipa CRE; 

2. Definirea Prioritatilor si Asteptarilor membrilor in 
activitatea CRE; 

3. Initierea Procesului de definire a Documentului 
Strategiei si Politicii CRE- Platforma de Comunicare 
CRE.  

Subiectele discutate in agenda de lucru au inclus: 
 Raportul de Activitate CRE 2012 
 Stadiul realizarii Programului de Activitate CRE 2012 
 Situatia financiara 2012 
 Activitati in Derulare si in Perspectiva 
 Evenimente viitoare CRE 2012 
 CRE Info Days – Energy, R&D, ICT, 27-28 

Septembrie 2012, Bucuresti 
 Romanian Energy Day, 15 Mai 2013, Bruxelles 
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 Consolidarea Procesului de Valorificare a 
INFORMATIILOR comunicate de CRE in organizatiile 
Membrilor 

 Strategia si Politica CRE pe termen Mediu si Lung 
 Platforma de Comunicare 
 Prioritati in activitatea membrilor CRE si asteptarile 

membrilor 
 Chestionar pentru Membrii CRE 
 Noi membri CRE 
 Actiuni de promovare a imaginii CRE 

Membrii CRE prezenti au aprobat in unanimitate: 

A. Crearea functiei de Vicepresedinte CRE 
reprezentant al societatilor din sfera de stat. In aceasta 
functie este ales in unanimitate Directorul General al 
ELECTRICA S.A. 

B. Reconfigurarea Consiliul Director CRE ca urmare a 
neparticiparii NUCLEARELECTRICA.   Consiliul Director 
CRE este format din reprezentantii: ELECTRICA S.A., 
HIDROELECTRICA S.A., ENERGOBIT si Adrem Invest. 

 

4.2 Noi membri CRE 

In cadrul sedintelor Consiliului Director din 2012 au 
fost aprobate cererile de inscriere ca membri CRE ale 
urmatoarelor organizatii: 

OPCOM, ADREMINVEST, ENERGOTECH, 
GALAXIAENERGY, TRANSGAZ, FEDEPEG, 
FORMENERG, SIVECO Romania, TEMPOS Serv S.R.L., 
ECRO. 

Numarul membrilor CRE a crescut de la 14 membri in 
2011 la 23 membri la finalul anului  2012. 
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Sfera de activitate este acum extinsa si include domeniul 
de petrol si gaze. 

4.3 Consolidarea Imaginii CRE 

Paginia de web a CRE 

La data publicarii acestei a doua editii a Buletinului 
Info CRE Bruxelles, Centrul Român al Energiei 
gestioneaza propria pagina de web www.crenerg.org 

Interviuri si Conferinte de Presa 

In decursul anului 2012 conducerea CRE a participat 
la  cinci interviuri la RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI. 
Presedintele CRE a acordat un interviu in exclusivitate 
ziarului BURSA in 24 octombrie pe tema „Smart City 
Sibiu – Proiect Pilot CRE”. 

CRE a organizat in 2012 doua Conferinte de Presa:  

25 aprilie la Bruxelles, la Reprezentanta Permanenta a 
Romaniei pe langa UE – cu prilejul inaugurarii biroului 
CRE la Bruxelles. 

27 septembrie la Bucuresti, la Academia Romana – cu 
ocazia evenimentului „CRE INFO DAYS: Energy, R&D, 
ICT”. 
 

 

23 februarie, ora 13:30 -RRA: Actualitatea în dezbatere - 
Realizator: Alexandra Andon; Participanti: CRE impreuna 
cu Ionut Purica; discutie pe tema descoperirii unui 
important zăcământ de gaze în Marea Neagră. 

 

 

 

 

 

 

http://www.crenerg.org/
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19 martie, ora 13:31 - RRA: Actualitatea în dezbatere 
Realizator: Dragoş Ghiţulete; Participanti: CRE impreuna 
cu Iulian Iancu, preşedintele Comisiei de industrie din 
Camera Deputaţilor, Jean Constantinescu, expert energie 
si Dan Plaveti, directorul Agenţiei Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei; discutie pe tema 
proiectului de lege referitor la energia electrică şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei aprobat recent de Guvern. 

25 aprilie, ora 9:30 – RRA – Eurointerviu cu CRE 
Realizator: Dan Preda – inaugurarea biroului CRE la 
Bruxelles 

31 mai, ora 9:30 – RRA – Eurointerviu cu CRE Realizator: 
Dan Preda – Subiectul discutiei: energia regenerabila in 
Europa si in Romania. 

27 septembrie, ora 9:30 – RRA – Eurointerviu cu CRE 
Realizator: Dan Preda – Subiectul discutiei: evenimentul 
Centrului Roman al Energiei „CRE INFO DAYS: Energy, 
R&D, ICT”organizat la sediul Academiei Romane din 
Bucuresti. 
 
26 aprilie - Sub titlurile „Lobby pentru sistemul 
energetic” si „Romania face primii pasi in lobby-ul 
european: sectorul energetic si-a inaugurat la 
Bruxelles un birou de reprezentare” postul de 

televiziune TVR1 a prezentat 
obiectivele Centrului Roman al 
Energiei si a difuzat imagini de 
la Conferinta de Presa 

organizata la Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe 
langa UE – cu prilejul inaugurarii biroului CRE la 
Bruxelles.  

 

Realizator : Magdalena Moreh – corespondent TVR la 
Bruxelles. 
 

Centrul Român al Energiei – CRE   

Blv. Gh. Magheru Nr. 33  •  Sector 1  •  Bucuresti  •  
România 
Tel +4 021 3035 741  •  Fax +4 021 3035 630 
www.crenerg.org 
 

Romanian Energy Center – REC 

Rue Godecharle 8•B-1050 •Bruxelles•Belgia 
office@crenerg.org 
 
 

Va invitam sa contribuiti la imbunatatirea calitatii 
acestui Buletin CRE Info Bruxelles.  

Va rugam sa trimiteti sugestiile dvs. la 
office@crenerg.org 

 

Vol 1, Publicatia 02, 20 Decembrie 2012 

Publicatie realizata prin contributia conducerii CRE. 
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The Romanian Energy Center is a professional organization for Romanian energy companies.  
It is managed andfinanced by its member companies, mainly the electricity companies at the present, and works to secure for them  

the freest and most favourableconditions for competition and progress in order to ensure development, growth and well-being in Romania. 
 

* To be confirmed 
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