
 
 
 

 

Romanian Energy Center – CRE • Rue Montoyer 23, B-1000 Bruxelles 
Centrul Român al Energiei – CRE  •  Str. Sofia Nr. 6, Etaj 1  •  Sector 1  •  Bucuresti  •  România  •   Tel +4 021 3035 741  •  Fax +4 021 3035 630  •  www.crenerg.ro 

 

Comunicare Săptămânală CRE – Biroul Bruxelles 

26 Ianuarie 2015, Mihai PAUN 

VIZITA DE LUCRU LA BRUXELLES A PRESEDINTELUI CENTRULUI ROMÂN AL ENERGIEI CORNELIU BODEA 

Președintele Centrului Român al Energiei (CRE) Corneliu BODEA s-a aflat recent in vizita de lucru la 
Bruxelles. Presedintele CRE a participat la o serie de intalniri organizate de Biroul Permanent al CRE la Bruxelles 
miercuri 21 ianuarie. Programul vizitei a inclus intalniri si discutii cu excelenta sa domnul Mihnea Ioan MOTOC, 
Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana, 
cu excelenta sa domnul Stefan TINCA, Ambasador al Romaniei in Regatul Belgiei, precum si cu reprezentantii unor 
asociatii si institutii active in domeniul energiei la Bruxelles. 

„Suntem incantati sa intampinam delegatia Centrului Roman al Energiei la Bruxelles prin prezenta Presedintelui 
Corneliu Bodea si a Vicepresedintelui Mihai Paun. Asociatia CRE este activa in dialogul cu institutiile Europene si Romanesti 
la Bruxelles inca din 2011. Aceasta prezenta tot mai vizibila la Bruxelles a asociatiei dvs. ne face o mare onoare si totodata 
o mare bucurie. Va asigur ca mai mult decat sa participe in discutia europeana pe tema energiei, Romania si misiunea sa 
permanenta pe langa UE vor continua sa aiba un dialog constant si permanent cu Biroul Centrului Roman al Energiei, cu 
scopul de a promova interesul companiilor energetice romanesti la nivel european.” a subliniat ambasadorul Motoc in 
discutia sa cu reprezentantii CRE. „Privesc cu incredere activitatea noastra comuna in viitor” a incheiat acesta. 

Prezentand viziunea si strategia Centrului Roman al Energiei, presedintele CRE a precizat: „Avem in vedere 
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 fac cunoscut ca in Programul de Activitate al CRE in 2015 sunt incluse o serie de actiuni si intalniri la Bruxelles. 
Evenimentul “ROMÂNIA – Energy Efficiency and its role for Energy Security in Europe”- Romania ENERGY DAY 2015, 
care va avea loc in Iunie 2015 la Bruxelles este un exemplu in acest sens. Ca si in cele trei editii precedente, contam pe 
sustinerea dvs. si a Reprezentantei Permanente a Romaniei.” In continuarea discutiilor Președintele CRE a prezentat 
Programul de Activitate al asociatiei in 2015 si a facut referiri la activitatea desfasurata de CRE in anul care a trecut.  

Vizita delegatiei CRE la Ambasada Romaniei in Belgia a fost primita de catre excelenta sa domnul Stefan TINCA, 
Ambasador al Romaniei in Regatul Belgiei. Discutiile purtate s-au axat pe oportunitatea continuarii relatiilor de cooperare 
intre membrii CRE si Ambasada Romaniei in Belgia, in special prin explorarea oportunitatilor de cooperare cu potentiali 
agenti economici belgieni prin intermediul Biroului de promovare comercială și economică al Ambasadei. Organizarea unei 
astfel de intalniri exploratorii intre membrii CRE si omologi belgieni este o actiune pe care CRE si Ambasada Romaniei o 
au in vedere. Acesta intalnire ar putea avea loc in completarea Evenimentului Romania ENERGY DAY 2015 la Bruxelles. 

Intalnirea cu reprezentantii Euroheat & Power a facut parte din agenda delegatiei CRE. Aceasta asociatie 
europeana reuneste membri din industria producatoare de energie termica, sectorul încălzirii și răcirii în toată Europa și nu 
numai. Are membri din peste treizeci de tari: inclusiv toate asociațiile de termoficare național existente în țările UE și 
majoritatea statelor membre ale UE noi; utilități care operează sisteme de incalzire si racire a districtelor (DHC); asociații și 
societăți industriale; producatori; institute de cercetare; consultanți și alte organizații implicate în afaceri de cogenerare / 
DHC . Delegatia CRE a abordat subiectul dezvoltarii interactiunii CRE cu EH&P si a lansat invitatia ca o prezentare a acestei 
asociatii sa fie realizata in cadrul uneia dintre sedintele viitoare ale Adunarii Generale CRE la Bucuresti.  

Agenda vizitei CRE la Bruxelles a inclus intalniri cu conducerea Euractiv si cu reprezentantul international al TBEA. 
Euractiv este lider mass-media online pe afaceri europene, prezent în 12 capitale ale UE. EurActiv publica gratuit si 
independent stiri UE și facilitează dezbaterile politice ale Uniunii Europene pentru profesioniști de politică în 12 de 
limbi.TBEA este una dintre cele mai mari companii din China, cu active de 10 miliarde de dolari. Scopul lucrativ este 
constructia centralelor producatoare de energie: hidro, solar, nuclear, etc. Avantajul competitiv al companiei este ca sunt 
sustinuti de Exim Bank of China, prin urmare ei construiesc centralele respective cu finantare proprie, urmand a recupera 
banii in timp de la beneficiar. Pentru mai multe informații: http://www.crenerg.org și crenerg-events.eu 
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