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Comunicare Săptămânală CRE – Biroul Bruxelles 

12 Noiembrie 2014, Ștefan VOICU 

ADUNAREA GENERALA A CENTRULUI ROMÂN AL ENERGIEI CONFIRMĂ ALEGEREA ÎN FUNCȚIE A 
VICEPREȘEDINTELUI EXECUTIV MIHAI PĂUN 

Membrii Centrului Român al Energiei (CRE) au aprobat propunerea Președintelui Corneliu Bodea privind 
noua organigramă a CRE in perioada 2014-2017 și numirea lui Mihai Păun în funcția de Vicepreședinte Executiv al 
asociației, responsabil pentru biroul CRE de la Bruxelles, începând cu data de 20 octombrie 2014. Aceasta 
decizie a fost luata in unanimitate în cadrul celei de a treisprezecea ședințe comune a Comitetului Director și a 
Adunării Generale (AG) a CRE, desfășurată la sfârșitul lunii octombrie la București. 

„Doresc sa va propun considerarea a doi poli de actiune in activitatea strategica viitoare a Centrului Roman al 
Energiei: unul la Bucuresti, concentrat pe reprezentarea intereselor membrilor in relatia cu institutiile nationale si unul la 
Bruxelles, care sa reprezinte in continuare membrii CRE si energetica romaneasca in contextul dinamicii deciziilor si 
politicii energetice europene. In acest sens va adresez propunerile mele privind noua organigramă a CRE si privind 
numirea d-lui Mihai Păun în funcția de Vicepreședinte Executiv al asociației noastre incepand de astazi” a punctat 
presedintele CRE Corneliu Bodea in interventia sa. 

Mihai Păun are o experienta de peste 25 ani în domeniul energetic, timp in care a fost implicat in activitati de 
conducere si executie in transportul, distributia si producerea energiei electrice, ocupand diverse functii in organizatii si 
asociatii nationale si international in domeniul energiei. Experienta sa în politica si strategia energetica europeana 
acumulata in asociatii internationale precum EURELECTRIC este completata cu cea dobandita prin rolul activ in pozitii de 
management in societati romanesti in domeniul energiei, precum si prin initiativa creerii si ulterior a conducerii Centrului 
Roman al Energiei ca Secretar General, de la data infiintarii acestei asociatii profesionale.    

În corelare cu Viziunea, Strategia și cu Statutul CRE, Vicepreședintele Executiv CRE la Bruxelles Mihai Păun va 
cumula și funcția de Secretar General al asociatiei, asigurând in continuare coordonarea Secretariatului CRE cu toate 
responsabilitățile care derivă. 

In interventia sa, vicepreședintele CRE a remarcat importanta strategica si politica a rolului si activitatii asociatiei 
profesionale Centrul Roman al Energiei in contextul actual in care Romania reprezinta un jucator important in piata de 
energie regionala si Europeana. Motivatia sa are la baza contributia avuta in infiintarea si dezvoltarea acestei asociatii 
profesionale in perioada primilor trei ani de la infiintare. Experienta acumulata in aceasta perioada, sprijinul si increderea 
constanta din partea membrilor CRE au oferit incredere in perspectiva unei colaborari fructuoase in dezvoltarea si 
afirmarea asociatiei CRE atat in plan national, cat si in plan European. In opinia sa, toate acestea se pot materializa in 
crearea unei voci comune si credibile in politica energetica romaneasca si in reprezentarea acesteia la nivel european. 

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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