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Comunicare Saptamanala CRE – Biroul Bruxelles 

14 Octombrie 2014, Camelia CRISTACHE 

SUSȚINERE GUVERNAMENTALĂ PENTRU ACTIVITATEA CENTRULUI ROMÂN AL ENERGIEI 

Obiectivele, prioritățile și activitățile Centrului Român al Energiei (CRE), precum și oportunitățile de 
colaborare între Departamentul pentru Energie și CRE au constituit punctele de discuție ale întâlnirii recente 
dintre ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu, și Secretarul General CRE, Mihai Păun. Întâlnirea a 
avut loc pe 12 septembrie la sediul Departamentului pentru Energie din București. 

În cadrul întâlnirii au fost prezentate strategia și programul de activitate al CRE pentru perioada următoare și au 
fost discutate prioritățile energetice naționale pentru următorii ani. 

Ministrul Nicolescu și-a exprimat susținerea pentru activitatea asociatiei profesionale CRE și pentru eforturile 
aceteia privind reprezentarea sectorului energetic românesc în relația cu instituțiile europene și cu alte organizații și 
asociații de profil.  

Răspunzând pozitiv invitației oficiale adresate de președintele CRE, Corneliu Bodea, ministrul delegat a remarcat 
importanța interacțiunilor intre Departamentul pentru Energie și asociații profesionale active în domeniul energiei precum 
asociația CRE. În particular, ministrul Nicolescu și-a arătat disponibilitatea de a participa alaturi de membrii CRE la 
ședința Adunării Generale a CRE din 20 octombrie la Bucuresti. În cadrul reuniunii urmează a fi prezentate și dezbătute 
prioritățile Departamentului pentru Energie pentru perioada 2015-2020. 

Mai mult, în întâlnire s-a discutat despre posibilitatea și oportunitatea consolidarii cooperarii și comunicarii atât 
ale Departamentului pentru Energie cât și ale Autorutatii Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) cu 
CRE, propunere care va fi investigată atent de către reprezentanții celor trei entități în următoarea perioadă. 

Ministrul Nicolescu a recunoscut rolul activ al CRE în politica energetică națională și europeană  și s-a declarat 
încrezător în perspectivele privind buna colaborare viitoare între Departamentul pentru Energie și CRE în ceea ce privește 
consultările pe probleme tehnice, strategice și politice în domeniul energiei. 

Reprezentantul CRE, Secretarul General Mihai Păun, a transmis: “Centrul Român al Energiei constituie o 
oportunitate de reprezentare a sectorului energetic românesc la Bruxelles și la București. Prin cooperarea și comunicarea 
constantă cu Departamentul pentru Energie, cu Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană și 
cu instituțiile românești de profil, CRE poate contribui la creșterea eficienței acestei reprezentări, în special în relația cu 
instituțiile europene. Mă bucur că domnul ministru Nicolescu împărtășește convingerile noastre privind importanța reunirii 
eforturilor organizațiilor non-guvernamentale și profesionale în domeniul energiei pentru ca România să contribuie activ la 
politica europeană în acest sector. În numele CRE, țin să îi mulțumesc pentru disponibilitate și pentru deschiderea către 
dialog cu asociația noastra.” 

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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