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Comunicare Saptamanala CRE – Biroul Bruxelles 

2 Octombrie 2014, Mihai PAUN 

CORNELIU BODEA ESTE NOUL PREȘEDINTE AL CENTRULUI ROMÂN AL ENERGIEI 

Membrii Centrului Român al Energiei (CRE) au ales prin vot majoritar pe Corneliu BODEA în funcția de 
președinte al Centrului Român al Energiei pentru un mandat de 3 ani. Această decizie importantă pentru viitorul 
asociatiei profesionale CRE si pentru energetica româneasca a fost luata în cadrul sedintei Adunării Generale a 
CRE la care au participat reprezentanții membrilor organizației, marți 12 august 2014, la Bucuresti. 

Stelian GAL, fostul președinte al CRE și-a incheiat cu succes mandatul, și va continua să activeze în viitor în 
cadrul Centrului Român al Energiei, continuând să se implice cu același profesionalism în proiectele organizației. 

Corneliu Bodea are o experiență de peste 20 de ani în domeniul energetic și este acționar în compania Adrem 
Invest pe care a fondat-o împreună cu fratele său. Expertiza sa în management, acumulată de-a lungul anilor la 
conducerea companiei, este dublată de pregătirea academică precum cursurile absolvite la Open Univesity, în Marea 
Britanie și programul de Master of Business Administration în cadrul aceleiaşi universităţi. 

Corneliu Bodea susține prioritățile sectorului energetic românesc atât în România cât și în cadrul Uniunii 
Europene, fiind implicat activ în ultimii ani în organizații dedicate problematicii industriei energetice românești. 

 

“In calitate de președinte al Centrului Român al Energiei îmi doresc să 
continuăm reprezentarea membrilor în raport cu instituțiile statului și cele care 
activează la nivel European, să le oferim suport și să le facilităm accesul la 
finanțări din fonduri structurale sau la noi oportunități de business în domeniul 
eficienței energetice prin firme de tip ESCO. De asemenea, este important 
pentru noi să atragem în CRE cât mai multe organizații relevante din sectorul 
energetic, și împreună să fim o singură voce a energeticii românești” a declarat 
Corneliu Bodea. 

 

 

 

Despre Centrul Român al Energiei 

Înființat în septembrie 2011, Centrul Român al Energiei este o organizaţie profesională pentru companiile şi societăţile 
energetice româneşti, având ca obiectiv asigurarea celor mai libere și favorabile condiţii pentru stimularea competiţiei şi 
progresului în domeniul energetic românesc. CRE reprezintă interesele instituţiilor sectorului energetic românesc de stat 
şi privat în domeniul energiei: energie electrică, gaz, petrol, carbine, urmărind facilitarea dezvoltării şi consolidării relaţiilor 
între reprezentanţii sectorului energetic românesc şi instituţiile europene din Bruxelles. Membrii CRE sunt principalele 
societăți de stat, alături de companii private active în sectorul energiei, petrolului și gazelor: ADREM Invest, Complexul 
Energetic Oltenia, ECRO, ELECTRICA S.A., ENERGOBIT, ELSACO Electronic, EnergoTech, EXIMPROD S.A., 
FORMENERG, HIDROELECTRICA S.A., HP Romania, Inversolar Energy S.A., ISPE, RETRASIB Sibiu, S.C. Monsson 
Invest Group, TEMPOS SERV S.R.L., TRACTEBEL Engineering S.A., TRANSELECTRICA S.A., S.C. GALAXIA Energy 
S.R.L., SIVECO România, TRANSGAZ S.A. Pentru mai multe informații: http://www.crenerg.org și crenerg-events.eu 
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