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Comunicare Saptamanala CRE – Biroul Bruxelles 

17 Octombrie 2014, Mihai PAUN 

DISCUȚII EXPLORATORII ÎNTRE ORMAZABAL ȘI MEMBRII CENTRULUI ROMÂN AL ENERGIEI 

Compania spaniola Ormazabal, firmă specializată în producția de echipamente, automatizări și aplicații 
pentru distribuția energiei electrice, și-a trimis reprezentanții la o serie de întâlniri cu organizațiile românești 
membre ale Centrului Român al Energiei (CRE) în perioada 22-24 septembrie la București. Aceasta este a doua 
vizită a Ormazabal în România, după delegația din luna septembrie 2013, organizată tot la inițiativa CRE. 

Scopul întâlnirilor facilitate de asociatia profesională CRE a fost acela de a explora posibilitatea unor colaborări 
viitoare în domeniul infrastructurii pentru distribuția energiei electrice și al producției de echipamente pentru dezvoltarea 
rețelelor de distribuție a energiei electrice în România. Participanții au urmărit identificarea modalităților concrete prin care 
Ormazabal și companiile energetice românești membre ale CRE vor putea participa la proiecte de interes comun. 

Corneliu Bodea, Președintele Centrului Român al Energiei, a declarat: “Unul dintre obiectivele prioritare pentru 
Centrul Român al Energiei este acela de a crea valoare adăugată pentru membrii săi, nu doar prin informare, schimb de 
bune practici și reprezentare în sfera publică, cât și prin identificarea de oportunități practice de dezvoltare în afaceri. A 
doua vizită a Ormazabal în România este rezultatul firesc al dialogului construit de CRE cu actori publici și privați din 
domeniul energiei, atât la nivel național, cât și european și internațional. Sunt convins că vor urma multe alte discuții 
exploratorii de acest fel.” 

Agenda propusa de Secretariatul CRE a inclus discuții exploratorii între Ormazabal și patru companii membre ale 
CRE: ELECTRICA S.A., Adrem Invest, Tempos și Eximprod. 

Întâlnirile organizate cu membrii CRE a reprezentat o continuare firească a discuțiilor purtate în toamna anului 
2013. Reprezentanții Ormazabal au făcut o scurtă prezentare a produselor Ormazabal.  

În cadrul vizitei și întalnirilor organizate au fost evaluate oportunităile de afaceri între Ormazabal si membrii CRE. 
Discuțiile au fost constructive și au atins obiectivul propus privind extinderea cooperarii în proiecte care vizeaza 
dezvoltarea si consolidarea retelelor electrice de distributie in Romania. 

 

 

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, carbune, 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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