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Comunicare Săptămânală CRE – Biroul Bruxelles 

10 Noiembrie 2014, Mihai PĂUN 

ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE A CENTRULUI ROMÂN AL ENERGIEI CU SUSTINEREA ȘI 
PARTICIPAREA DEPARTAMENTULUI PENTRU ENERGIE ȘI A ANRE 

Prin prezenta Secretarul de Stat Károly Borbély, Departamentul pentru Energie (DpE) a aratat sustinerea 
fata de activitatea desfasurata in primii trei ani de activitate de catre asociatia profesionala Centrul Român al 
Energiei (CRE) în cadrul celei de a treisprezecea ședințe a Adunarii Generale (AGA) organizata luni 20 octombrie 
a.c., la București. Károly Borbély i-a urat succes noului președinte CRE, dl Corneliu Bodea, și a asigurat CRE de 
întregul sprijin al DpE, adăugând că apreciază activitatea de reprezentare a CRE la Bruxelles. Și directorul 
general al Electrica SA, Ioan Roșca, a salutat decizia de numire în funcție a dl Corneliu Bodea, adăugând: 
“Capacitățile sale de lider trebuie transferate și la nivelul celorlalte funcții in noua schema de organizare a CRE, 
care să contribuie la atragerea de noi membri și la implicarea activă a acestora și a celor existenți.”  

Peste treizeci de reprezentanți ai companiilor membre și ai secretariatului CRE au participat la ședință avand 
posibilitatea sa discute direct cu invitații CRE: secretarul de stat în Ministerul Economiei, Károly Borbély, Mădălina 
Samosca, din partea Departamentului pentru Energie (DpE), impreuna cu Gherghe Bueșteanu și Florin Tobescu din 
partea ANRE, precum și reprezentanți ai Romenergo și ai societății Ciurtin & Asociații. 

Pe ordinea de zi s-au aflat subiecte importante privind activitatea CRE: prioritățile DpE în perioada 2015-2020, 
Programul de Lucru al ANRE in 2015, noile direcții strategice ale CRE, organizarea și prioritățile în activitatea viitoare, 
programul de activitate pentru 2015, activitatea viitoare și resursele asociației. 

În cadrul ședinței au fost prezentate prioritățile DpE în perioada 2015-2020 și programul de lucru al ANRE pentru 
anul viitor. Reprezentanții DpE au menționat ca prioritare menținerea unui dialog cât mai deschis cu reprezentanți 
sectorului energetic românesc și adaptarea strategiei la necesitățile energetice ale țării, astfel încât România să își 
consolideze poziția de jucător puternic în regiune, cu accent, printre altele, pe colaborarea cu UE, eficiență energetică și 
interconectări.  

Reprezentantul ANRE, Florin Tobescu, a informat membrii CRE privind înființarea unui nou departament în 
cadrul organizației, în domeniul eficienței energetice, explicând că programul ANRE va fi definitivat odată ce sunt stabilite 
prioritățile la nivelul UE și că acesta va fi disponibil în prima parte a anului 2015. 

Președintele CRE, Corneliu Bodea a prezentat participanților viziunea, strategia și obiectivele viitoare ale CRE, 
precum și noua schemă de organizare a asociației. Acesta a enumerat ca obiective strategice: 

- Reprezentarea intereselor generale și individuale ale membrilor; Cooptarea de noi membri și crearea de parteneriate; 

- Implicarea CRE în asigurarea cadrului pragmatic prin care să fie reprezentate interesele membrilor; 
- Transformarea mesajului organizației într-o voce unitară a energeticii românești la nivel national si european. 

Președintele CRE a prezentat noua structură organizațională a CRE, care a fost aprobată de AGA. Este de remarcat 
existența la nivelul secretariatului a două poziții de vicepreședinte: la București și la Bruxelles.   

Ședinței a inclus o analiză a stadiului activităților CRE 2014, s-au discutat propunerile pentru planul de activitate 
2015, inclusiv cele privind desfășurarea evenimentului “Romanian Energy Day 2015” programat in 10 iunie la Bruxelles, 
completată de prezentarea situației financiare a asociației. Printre principalele decizii luate în cadrul ședintei se numără: 

- Aprobarea propunerii Președintelui Corneliu Bodea privind noua organigramă CRE 2014-2017, a numirii d-lui 
Mihai Păun în funcția de Vicepreședinte Executiv al asociației, și a procesului de revizuire a Statutului asociatiei 

- Consolidarea secțiunii de proiecte în cadrul CRE, care să genereze resurse suplimentare pentru asociație, cu 
susținerea financiară pe termen scurt din cotizațiile membrilor 

- Prezentarea unei propuneri consolidate privind programul de activitate 2015 în cadrul următoarei ședințe CRE. 

La ședința AG a CRE din 20 octombrie au participat reprezentantii companiilor membre: Adrem Invest, Complexul 
Energetic Oltenia SA, ECRO, ELSACO, ELECTRICA S.A., Energobit, Institutul de Studii și Proiectări Energetice, 
MONSSON ALMA, Siveco, Tractabel Engineering, TRANSELECTRICA, TRANSGAZ. 

Comunicarile CRE reprezinta un serviciu intern oferit in exclusivitate Membrilor CRE. Acestea nu reprezinta in niciun caz  

o pozitie a CRE sau un document public. 


