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2014 a constituit un an important atat pentru energetica 
romaneasca si europeana, cat si pentru viitorul Centrului 
Roman al Energiei ca actor activ in acest domeniu.  

La nivel comunitar, anul a fost marcat de revizitarea 
domeniilor prioritare de actiune ale Uniunii Europene, odata 
cu numirea in functie a Comisiei Juncker, precum si de 
definirea cadrului de politici privind clima si energia pentru 
2030 in cadrul Consiliului European reunit in luna 
octombrie. 

Energia ramane unul dintre domeniile prioritare ale 
Comisiei Europene, eforturile urmand a fi canalizate spre 
asigurarea aprovizionarii cu energie, a unei mai mari 
integrari a pietelor energetice nationale si spre diminuarea 
cererii Europei in materie de energie si reducerea emisiilor 
de dioxid de carbon din mixul energetic. Aceste obiective 
corespund cadrului de politici privind clima si energia, prin 
care se urmareste reducerea gazelor cu efect de sera cu 
cel putin 40%, un obiectiv de energie regenerabila 
consumata de cel putin 27%, realizarea de urgenta  a unei 
piete interne pe deplin functionale si conectate si reducerea 
dependentei energetice a UE si de imbunatatire a securitatii 
sale energetice. 

In linie cu aceste obiective europene, CRE a contribuit activ 
in cursul anului 2014 si continua sa fie implicat in definirea 
Strategiei Energetice Nationale, in cadrul unui proces 
consultativ demarat de catre Departamentul pentru 
Energie. 

La nivel intern, anul a fost marcat de decizia de numire a lui 
Corneliu Bodea, fondatorul Adrem Invest, in functia de 
Presedinte CRE, precum si de adoptarea noii viziuni, a 
strategiei si a obiectivelor viitoare ale CRE, alaturi de o 
noua schema de organizare a asociatiei. Printre obiectivele 
strategice ale CRE se numara: 

 Reprezentarea intereselor generale si individuale 
ale membrilor; 

 Cooptarea de noi membri si crearea de 
parteneriate 

 Implicarea CRE in asigruarea cadrului pragmatic 
prin care sa fie reprezentate interesele membrilor 

 Transformarea mesajului organizatiei intr-o voce 
unitara a energeticii romanesti la nivel national si 
european. 

O noua structura organizationala, aprobata de AGA, se 
remarca prin existenta la nivelul conducerii a doua pozitii de 
vicepresedinte: una la Bucuresti, alta la Bruxelles. 

Prin crearea a doi poli de actiune in activitatea strategica 
viitoare, CRE urmareste deopotriva reprezentarea 
intereselor membrilor in relatia cu institutiile nationale si a 
membrilor CRE si a energeticii romanesti in contextul 
dinamicii deciziilor si politicii energetice europene. 
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1. EVENIMENTE CRE 

1.1 „Romania Energy Day 2014” 

CRE a organizat, pentru al doilea an consecutiv, 
evenimentul emblematic “Romanian Energy Day”, 
conferința internațională care a reunit pe 10 iunie 2014 
la Bruxelles peste 70 de experți în domeniul energetic 
românesc și european.  

 
 
Evenimentul a fost structurat în trei sesiuni în care au fost 
discutate teme de actualitate, precum potențialul energetic 
al României și al Uniunii Europene, provocările actuale și 
rolul României ca pol energetic european, respectiv soluțiile 
de finanțare a tranziției energetice în România și la nivel 
comunitar. 
 
“Uniunea Europeană lucrează, în această perioadă, la 
cadrul de acțiune pentru orizontul 2030. Întâlniri precum 
cea de față, care aduc împreună reprezentanți ai statelor 
membre și ai organismelor europene, sunt așadar 
binevenite”, a spus Mark Van Stiphout, reprezentant al 
comisarului european pentru energie, Günther 
Oettinger, în deschiderea evenimentului. 
 

Reprezentantul cabinetului 
comisarului european 
Oettinger a adăugat: 
“Discutăm acum despre 
țintele energetice pentru 
următoarea perioadă. În 

toamna acestui an sperăm să ajungem la un acord cu 
statele membre, atât în ceea ce privește scăderea cu 40% 
a emisiilor de CO2, cât și creșterea ponderii surselor de 
energie regenerabilă în mix. Pe termen mediu și lung, 
tendința la nivel european, având în vedere și situația din 
vecinătatea noastră și obiectivul nostru în ceea ce privește 
securitatea energetică, va fi aceea de a acorda o mai mare 
atenție armonizării planurilor naționale și eforturilor de 
interconectare și de integrare a piețelor.” 
 
Cristian Bădescu, 
reprezentant permanent 
adjunct al României pe 
lângă UE, a vorbit în cadrul 
evenimentului CRE despre 
acțiunile prin care poate fi 
creată o politică energetică unitară la nivelul UE, politică 
susținută de România dar care trebuie să ia în considerare 
dreptul statelor membre de a-și proteja obiectivul strategic 
național în ceea ce privește securitatea energetică. Acesta 
a amintit, ca elemente ale unei posibile soluții: consolidarea 

pieței interne a energiei prin consolidarea cooperării 
europene și regionale, o mai bună utilizare a resurselor 
interne, dezvoltarea cooperării cu țările din vecinătatea 
imediată a UE, respectiv definirea rolului UE la nivel 
internațional. 
 
Reprezentantul României pe lângă UE a declarat: “Pentru 
România este foarte importantă includerea unor țări precum 
Republica Moldova, Ucraina, Georgia și a țărilor din 
Balcanii de Vest în eforturile comune ale UE de creștere a 
securității energetice. Comunitatea energetică din Europa 
de Sud-Est (ECSEE) poate avea o contribuție importantă 
din acest punct de vedere.” Acesta a mai declarat că 
România este în favoarea diversificării surselor și a rutelor 
energetice, dar și a investițiilor în explorarea și exploatarea 
resurselor energetice indigene de care dispune România. 

 
“Se vorbește tot mai des în 
ultima perioadă despre 
securitatea energetică a UE. 
Dar la baza securității 
energetice stă eficiența 
energetică. Europa se află într-

o situație paradoxală în acest moment. Este pionieră în 
ceea ce privește eficiența energetică și inovațiile în acest 
domeniu, dar în același timp vorbim despre cele mai 
scumpe resurse, cele mai mari prețuri, de o dependență de 
import crescută. Curând, UE va trebui să găsească o 
soluție la aceste provocări, iar creșterea eficienței 
energetice trebuie să se numere în continuare printre 
principalele direcții de acțiune”, a transmis Corneliu 
Bodea, in prezent presedinte al CRE. 
 
Stelian Gal, a evidentiat la finalul conferinței: “Pentru al 
doilea an consecutiv am reușit 
să organizăm aici, la Bruxelles, 
un eveniment de nivel înalt, 
care a facilitat un schimb 
constructiv de informații și idei. 
Toți cei prezenți au fost de 
acord asupra unui lucru, anume 
că România poate juca un rol important în atingerea 
obiectivelor europene și că poate deveni un adevărat pol 
energetic în regiunea sud-estică a Europei. Au fost 
prezentate multe proiecte și idei bune, care pentru a fi 
promovate și transformate în realitate trebuie să 
beneficieze de o platformă comună. Sunt convins că 
Centrul Român al Energiei poate avea un rol important în 
definirea acestei platforme.” 
 
Evenimentul a numărat peste 70 de participanți, printre 
aceștia regăsindu-se Karoly Borbely, Secretar de Stat 
pentru Energie în Ministerul Energiei, reprezentanți din 
partea societăților românești: Siveco SA, Adrem Invest, 
Azomureș, Eximbank, NRGSG Technik, Energobit Group, 



 
 

 

Energia este informație – Informația este putere 

P
ag

. 3
 

Romanian Energy Center – REC •  Rue Montoyer 23, B-1050 Bruxelles 
Centrul Român al Energiei – CRE  •  Str. Sofia Nr. 6, Etaj 1  •  Sector 1  •  Bucuresti  •  România  •   Tel +4 021 7953 020  •  Fax +4 021 3035 630  •  www.crenerg.ro 
 

 

Eximprod SA, OMV Petrom, Tractabel Engineering, 
Transelectrica, Transgaz; reprezentanți ai Comisiei 
Europene, ai Parlamentului European și ai Consiliului 
Europei; reprezentanți ai unor organizații europene precum: 
ENTSO-E, EURELECTRIC, Euracoal, Chevron 
Corporation, DTEK, Arcelormittal. 
 
Reuniunea a avut loc la reprezentanța landului german 
Baden-Württemberg din Bruxelles și a fost organizat cu 
sprijinul Reprezentanței Permanente a României pe lângă 
Uniunea Europeană. 
 

1.2 A doua vizita a Ormazabal in Romania: 
identificarea de oportunitati de colaborare, 
22-24 septembrie 2014 
 

Pentru al doilea an consecutiv, in luna septembrie 
reprezentantii companiei Ormazabal au participat 
la o serie de intalniri exploratorii cu membrii CRE. 

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 atins obiectivul propus privind extinderea 
cooperarii în proiecte care vizeaza dezvoltarea si 
consolidarea retelelor electrice de distributie in Romania. 

 

2. INITIATIVE ALE MEMBRILOR CRE 
 

2.1. Contributie activa la definirea Strategiei 
Energetice Nationale a Romaniei 
 

Centrul Român al Energiei a comunicat recent 
Departamentului pentru Energie poziția comună a 
membrilor săi în cadrul consultărilor privind 
Strategia Energetică Națională (SEN) pentru 
perioada 2015-2035. 

Necesitatea dezvoltării subcapitolului destinat energiei 
termice în concordanță cu importanța acestei componente 
a mixului energetic la nivel național, precum și armonizarea 
Strategiei Energetice Naționale (SEN) și a obiectivelor de 
dezvoltare a sectorului energetic cu alte strategii ale 
României din domenii de interes național (industrie, 
agricultură, turism, comerț), inclusiv a programelor 
investiționale în profil inter-sectorial și regional sunt doua 
dintre recomandarile CRE adresate Departamentului 
pentru Energie (DpE) în contextul consultărilor privind SEN 
pentru perioada 2015-2035.  

Un Grup de Analiză (GA) CRE a fost activat în acest scop, 
din acesta făcând parte experți desemnați din partea 
companiilor membre CRE – Tractabel Engineering, ISPE, 
Energobit, ELECTRICA, Adrem, TRANSELECTRICA, 
ECRO, Ciurtin & Asociații, împreună cu membrii 
Secretariatului CRE. 

CRE a transmis DpE un document care identifică opiniile 
membrilor privind conținutul SEN și o serie de recomandări 
pentru direcții preliminare de acțiune propuse Grupului de 
Experți în vederea analizei în faza a doua a elaborării SEN. 
Strategia ar trebui să armonizeze prioritatea Uniunii 
Europene privind decarbonizarea și nevoia României de a 
avea competitivitate și suportabilitate în contextul 
dezvoltării durabile, a transmis CRE autorităților statului. 

CRE a comunicat o serie de mesaje și recomandări DpE, 
printre acestea numarandu-se abordarea aspectelor 
referitoare la evoluția sistemului energetic național în 
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corelare cu și din perspectiva Trilemei Energiei: Securitate 
energetică, Competitivitate și Impact asupra mediului; 
Necesitatea dezvoltării subcapitolului destinat energiei 
termice în concordanță cu importanța acestei componente 
a mixului energetic la nivel național; Importanța consensului 
politic și a rolului statului și a structurilor administrative în 
implementarea SEN într-o manieră credibilă, transparentă, 
durabilă și predictibilă. 

GA CRE a mai recomandat includerea în SEN a 
consumatorilor (luând în considerare și schimburile de 
energie transfrontaliere), considerând că elaborarea 
strategiei nu trebuie să fie un scop în sine. GA a mai 
transmis DpE importanța definirii unei Viziuni pe care 
Strategia trebuie să o urmeze, precum și precizarea 
obiectivelor principale și a obiectivelor suport ale SEN. 

Nu în ultimul rând, GA CRE și-a arătat disponibilitatea de a 
oferi sprijin inițiativei DpE privind formularea SEN. CRE 
ofera DpE in acest sens experienta si resursele unui expert 
in problematica activitatii de Distributie a Energiei Electrice. 

Documentul integral poate fi consultat aici. 

3. REPREZENTARE EXTERNA 
 

3.1. Comunicarea cu Departamentul pentru 
Energie și ANRE 
 

Obiectivele, prioritățile și activitățile CRE, precum 
și oportunitățile de colaborare între Departamentul 
pentru Energie și CRE au constituit punctele de 
discuție ale întâlnirii 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.” 
 

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) prin prezenta 
Secretarului de Stat Károly Borbély în cadrul celei 
de a treisprezecea ședințe a Adunarii Generale 
(AGA) organizata luni, 20 octombrie a.c., la 
București. 

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 

http://www.crenerg.org/
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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. 

 
3.2. CRE, sponsor al evenimentului economic 
regional FORBES, 23-24 septembrie, Bucuresti 
 
CRE a participat la evenimentul economic regional - 
Forumul Forbes cu tema „Reluarea creșterii economice 
sustenabile în piețele emergente”. 

 Evenimentul, avand ca tematica modalităţile de relansare 
a modelelor economice din Europa Centrala şi de Est, a fost 
organizat de Forbes Romania pe 23-24 septembrie 2014 la 
București. “Este un eveniment important şi arată că 
regiunea a înţeles că relansarea economică nu poate fi 
concepută ca una insulară şi regiunea, în întregul ei, trebuie 
să-şi valorifice potenţialul de creştere. Altfel va fi dificil ca 
fiecare să se relanseze astfel încât să asigure o creştere 
durabilă.” a subliniat presedintele Romaniei, domnul 
Traian Băsescu, prezent la eveniment. 
 

Analişti internaţionali din reţeaua Forbes, împreună cu lideri 
ai mediului de afaceri, înalţi reprezentanţi ai mediului 
economic regional, oficiali de stat, economişti de prestigiu, 
reprezentanţi ai mediului financiar – bancar din regiune şi 
jurnalişti locali / au dezbatut pe parcursul celor două zile 
opţiunile pentru relansarea modelelor economice din 
Europa Centrala şi de Est. La eveniment au fost prezenţi şi 
reprezentanţi ai ediţiilor Forbes din regiunea Europei 
Centrale şi de Est. Printre subiectele abordate s-au 
numarat principalele motoare ale creşterii economice, 
stabilitatea fiscala, energia, agricultura şi resursele 
naturale, dar si rolul industrializării, tehnologiei şi inovaţiei 
in cresterea competitivitatii nationale. 
 
Sponsor al evenimentului, Centrul Roman al Energiei 
(CRE) a fost reprezentat de domnul Corneliu Bodea, in 
calitate de Presedinte. Domnul Bodea a remarcat ca 
strategia energetica a Romaniei trebuie sa se axeze pe 
doua directii majore: cresterea investitiilor in infrastructura 
energetica si cresterea eficientei energetice in toate stadiile 
lantului energetic - productie, transport, distributie si 
consum. “La nivelul unei ţări, o strategie trebuie să sprijine 
şi să îndrepte spre continuarea investiţiilor în finalizarea 
proiectelor de infrastructură şi creşterea eficienţei. Din 
păcate România se află pe ultimul loc în Europa la nivelul 
eficienţei producţiei, transportului şi distribuţiei şi la nivel de 
consumator.” a punctat presedintele CRE adaugand in 
final: “Piaţa de energie din România este una dintre cele 
mai deschise din Europa, aflată la un nivel tehnologic foarte 
ridicat.” 
 
Mai multe despre interventia domnului Corneliu Bodea 
puteti afla accesand linkul.  
 

 
3.3. Expoziție si dezbateri EURELECTRIC: Viitorul 
este electric, 10-11 septembrie 2014, Bruxelles 
 
CRE a fost prezent la expoziția si dezbaterile 
EURELECTRIC sub titlul “Viitorul este electric”, 
organizate în fața Parlamentului European din 
Bruxelles miercuri 10 si joi 11 septembrie.  

Structurată în jurul a trei teme-cheie — “mediu 
înconjurător”, “inovație”, “consumatorii de energie 
electrica”, expoziția a fost completată de o serie de 
dezbateri pe proleme de energie la care au participat 

https://www.wetransfer.com/downloads/950724509db171905e25226a073a457d20140929151045/cb132011c2d1124c89b1c90c922a2aba20140929151045/45b2c7
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reprezentanți ai asociatiilor profesionale si companiilor 
active în domeniu, precum și oficiali UE. 

În cadrul evenimentului au fost prezentate echipamente și 
aplicații de profil, precum contoare inteligente, mașini 
electrice, proiecte în domeniul captării și stocării carbonului 
(CCS), dar și alte aplicații menite să ilustreze modul în care 
industria de electricitate din Europa se adaptează în 
contextul politicii energetice și de climă a UE. 

Evenimentul a oferit reprezentanților biroului CRE la 
Bruxelles oportunitatea de a continua discutiile exploratorii 
cu o serie de companii si asociatii prezente cu care CRE 
are deja sau intentioneaza sa dezvolte cooperari pentru 
beneficiul membrilor sai. 

În deschiderea oficială a expoziției, președintele 
EURELECTRIC și directorul general executiv al E.ON, 
Johannes Teyssen, a declarat: ”În momentul de față 
vedem un mare interes pentru probleme de energie în 
rândul deputaților europeni și în cadrul viitoarei Comisii 
Europene. Acesta este un semn clar că, în mod clar, 
energia și electricitatea sunt percepute ca fiind coloana 
vertebrală a unei economii sănătoase și a unor standarde 
de viață mai bune. Companiile membre EURELECTRIC 
contribuie cu 4% la PIB-ul european dar își asumă 
responsabilitatea pentru toți cetățenii europeni. Produsele 
și serviciile noastre stimulează creșterea economică; 
aceasta, la rândul său, creează locuri de muncă și 
prosperitate pentru cei 500 de milioane de cetățeni din 
Europa. O politică energetică adecvată în Europa va aduce 
beneficii economiei în ansamblul său.” 

La inaugurarea expoziției a fost prezent și 
europarlamentarul Herbert Reul (foto), șef al delegației 
germane în Grupul PPE și fostul președinte al comisiei 
pentru Industrie, Cercetare și Energie a Parlamentului 
European,precum si reprezentanti ai membrilor și parteneri 
ai EURELECTRIC: CEZ, EDF, Edison, ENEL, E.ON, 
Ormazabal, Landis+Gyr, RWE, Mainova și SSE, în calitate 
de expozanți. 

3.4. Contributie la Raportul Europuls: „Actor pasiv 
sau proactiv. Cum sunt reprezentate interesele 
româneşti la Bruxelles?” 
 
CRE a contribuit activ la raportul “Actor pasiv sau 
proactiv. Cum sunt reprezentate interesele româneşti la 
Bruxelles?”, lansat de asociația Europuls și care 
propune recomandări pentru o mai bună reprezentare 
a intereselor românești pe lângă instituțiile europene. 

Ideile dezbătute, problemele identificate și recomandările 
prezentate au la bază peste 40 de interviuri cu experți 
europeni din mediul privat, ONG și societate civilă, precum 
și cu înalți diplomați din Reprezentanța Permanentă a 
României și Ministerul Afacerilor Europene, reprezentanți ai 
Comisiei Europene și ai Parlamentului European. 

Raportul analizează 6+1 clișee 
despre reprezentarea României în 
Uniunea Europeană, clișee care 
combină idei preconcepute, situații 
reale și retorică fără fundament, 
fiind construite adesea pe 
neîncrederea pe care românii o au 
în politica românească. Clișeele 
identificate de Europuls sunt: 1) 
"vine de la Bruxelles"; 2) suntem 

subreprezentați la Bruxelles; 3) avem o imagine proastă la 
Bruxelles; 4) vocea românilor nu contează în Uniunea 
Europeană; 5) Nu ne cunoaștem interesele în UE; 6) Nu 
există o poziție de țară bine definită. Cel de-al șaptelea 
clișeu identificat se referă la percepția negativă asupra 
practici lobby-ului, care, spun cei intervievați, descurajează 
firmele și organizațiile românești să-și urmărească 
interesele la nivel european.  

Mesajul general al raportului este că potențialul românesc 
și oportunitățile europene continuă să fie pe alocuri înțelese 
greșit, subestimate sau nefolosite eficient. Chiar și în ciuda 
problemelor de reprezentare în anumite sectoare, suntem 
mai vocali, mai puternici și mai vizibili decât credem. Dar 
pentru că Bruxelles este un spațiu de confruntare a unei 
multitudini de interesele, actorii români trebuie să facă 
eforturi de înțelegere, învățare și adaptare la regulile jocului 
pentru ca vocea acestora să fie ascultată. 

Printre recomandările identificate de raport enumerăm: 

 Implementarea controlului parlamentar asupra 
reprezentării României la Consiliul European 

 Eficientizarea implementării prevederilor legii de 
cooperare Guvern – Parlament în perspective 
participării României la negocieri în cadrul 
Consiliului Uniunii Europene 

 Consolidarea comunicării despre elementele de 
poziţie ale României pe dosarele europene, 
inclusiv în relaţia cu Parlamentul României și cu 
europarlamentarii români 

 Îmbunătățirea comunicării către publicul larg 
despre rezultatele negocierilor de la nivel UE 

 Îmbunătățirea capacității administrative și 
cunoștințelor despre Uniunea Europeană pentru 
autorităţile centrale şi locale 

 Organizarea de consultări publice pe marginea 
proiectelor de acte normative europene 

 Formarea de rețele informale cu românii din 
instituţiile europene în jurul Reprezentanței 
Permanente a României precum şi sprijinirea 
românilor care doresc să lucreze în instituțiile 
europene 

 Continuarea colaborării și coordonării dintre 
Reprezentanța Permanentă, europarlamen-tari și 
părțile interesate aflate la Bruxelles 

http://www.europuls.ro/
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 Îmbunătățirea comunicării rezultatelor activității 
Ministerului Afacerilor Externe și a Reprezentanței 
Permanente României pe lângă UE 

 Îmbunătățirea cooperării dintre europarla-mentarii 
din grupuri politice diferite pentru susținerea 
dosarelor de importanță pentru România 

 Concentrarea activităților europarlamentarilor pe 
dosare cu relevanţă şi greutate 

 Creșterea vizibilității și a numărului de activități cu 
impact la nivel european a Agențiilor de 
Dezvoltare Regională 

 Includerea unei evaluări a activității membri-lor 
CESE şi CoR în procedura lor de nominalizare de 
către Guvernul României 

Redăm din mențiunile din raport referitoare la CRE: 

“Singurul birou de reprezentare activă a industriei 
românești este Centrul Român al Energiei (CRE), o 
asociație formată atât din societăți cu capital majoritar de 
stat cât și din firme private. CRE își propune să influențeze 
politica energetică europeană, are un reprezentant la 
Bruxelles și are activități de reprezentare, precum 
organizarea de evenimente, de întâlniri și reprezentarea în 
asociațiile europene din domeniu.” 

“Societățile și firmele românești care au interacțiuni cu 
afacerile europene încearcă să se adapteze la modul în 
care celelalte firme fac lobby pe lângă instituțiile europene. 
Multinaționalele care au activități în România sunt active 
prin birourile lor de la Bruxelles sau prin firmele de public 
affairs pe care le angajează sediul central. Tot mai mulți 
agenți economici români sunt membri în asociațiile 
europene de profil sau au angajați care urmăresc afacerile 
europene. De asemenea, asociațiile profesionale sectoriale 
românești încep să monitorizeze actele legislative 
europene, să trimită newslettere și informări instituțiilor 
românești și europarlamentarilor (de exemplu Asociația 
Transportatorilor Români). Însă numărul lor este în 
continuare mic și "acțiunile lor nu au continuitate" (Mihai 
Păun, CRE).” 

“Cei mai puternici lobbyiști bruxellezi sunt asociațiile 
profesionale europene. Aceste asociații "deschid uși, au 
cea mai mare greutate" (Mihai Păun, CRE).” 

Click aici pentru a descărca raportul. 

3.5. Comunicarea permanenta cu membrii romani 
in Comitetul pentru Industrie, Cercetare si Energie 
din Parlamentul European 
 

Desfasurarea activitatii de lobby in interesul institutiilor 
sectorului energetic romanesc face parte din obiectivul 
general al CRE. In acest sens, au fost mentinute si 
dezvoltate contactele initiate cu toti membrii romani in 
comitetul pentru Industrie, Cercetare si Energie (ITRE) 
din Parlamentul European. 

In comunicarea cu membrii romani ai Comisiei de Industrie, 
Cercetare si Energie - ITRE: Adina Valean, Ioan Enciu, 
Adriana Ticau, Marian-Jean Marinescu au fost prezentate 
scopul si obiectivele CRE, activitatile derulate, cele viitoare 
precum si profilul membrilor acestei organizatii romanesti 
active in domeniul strategiei si politicii energetice cu 
reprezentare in Bruxelles. 

Comunicarea cu membrii ITRE reprezinta o prioritate 
pentru reprezentanţa CRE la Bruxelles si o cale de a 
conecta industria energetica romaneasca la strategia si 
politica energetica europeana. 

 

4. ACTIVITATEA INTERNA 
 

4.1 O noua conducere CRE: Corneliu Bodea este 
noul Presedinte CRE, Mihai Paun – vicepresedinte 
Bruxelles 
 
Membrii Centrului Român al Energiei (CRE) au ales prin 
vot majoritar pe Corneliu Bodea în funcția de 
președinte al CRE pentru un mandat de trei ani.  

 
Această decizie importantă pentru viitorul asociatiei si 
pentru energetica româneasca a fost luata în cadrul 
sedintei Adunării Generale a CRE la care au participat 
reprezentanții membrilor organizației, marți 12 august 2014, 
la Bucuresti.  
 
Stelian GAL, fostul președinte al CRE și-a incheiat cu 
succes mandatul și va continua să activeze în viitor în 
cadrul Centrului Român al Energiei, continuând să se 
implice cu același profesionalism în proiectele organizației.  

 
Corneliu Bodea are o experiență de 
peste 20 de ani în domeniul energetic 
și este acționar în compania Adrem 
Invest pe care a fondat-o împreună cu 
fratele său. Expertiza sa în 
management, acumulată de-a lungul 
anilor la conducerea companiei, este 

dublată de pregătirea academică precum cursurile 
absolvite la Open Univesity, în Marea Britanie și programul 
de Master of Business Administration în cadrul aceleiaşi 
universităţi. Corneliu Bodea susține prioritățile sectorului 
energetic românesc atât în România cât și în cadrul Uniunii 
Europene, fiind implicat activ în ultimii ani în organizații 
dedicate problematicii industriei energetice românești.  
 
“In calitate de președinte al Centrului Român al Energiei îmi 
doresc să continuăm reprezentarea membrilor în raport cu 
instituțiile statului și cele care activează la nivel European, 
să le oferim suport și să le facilităm accesul la finanțări din 
fonduri structurale sau la noi oportunități de business în 

http://europuls.ro/images/RaportEuropuls.pdf
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domeniul eficienței energetice prin firme de tip ESCO. De 
asemenea, este important pentru noi să atragem în CRE 
cât mai multe organizații relevante din sectorul energetic, și 
împreună să fim o singură voce a energeticii românești,” a 
declarat Corneliu Bodea. 
 
Membrii 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 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 Secretaria-
tului 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 mea, toate acestea se pot materializa in crearea 
unei voci comune si credibile in politica energetica 
romaneasca si in reprezentarea acesteia la nivel 
european,” a declarat Mihai Paun. 
 

4.2 Adunarea Generala a adoptat viziunea, 
strategia și noile obiective CRE 
 
În cadrul celei de-a treisprezecea ședințe comune a 
CRE desfășurată pe 20 octombrie a.c., la București, 
membrii Adunării Generale (AG) CRE au aprobat noua 
viziune a asociației și propunerea Președintelui CRE, 
dl. Corneliu Bodea, privind obiectivele strategice și 
specifice asupra cărora asociația se va concentra pe 
durata mandatului său. 

Noua viziune propusă de 
Președintele CRE este: “Un 
context global bazat pe 
siguranță, confort și respect 
pentru mediul înconjurător, 
construit pe o infrastructură 
energetică în care energetica românească are un rol activ, 
aliniat intereselor umanității.” 
 
Cu obiectivul de a realiza această viziune asumată, 
strategia viitoare a CRE se va axa pe “totalizarea 
competențelor instituționale, individuale și colective din 
domeniul energeticii românești, într-un cadru structurat, 
reprezentat de Centrul Român al Energiei.” 
 
Obiectivele strategice, patru la număr, precum și obiectivele 
specifice CRE, în număr de 15, au fost, de asemenea, 
aprobate în cadrul AG CRE. Obiectivele strategice vizează: 
 

1) Cooptarea de noi membri din domeniul energetic 
românesc și afilierea la cât mai multe organisme 
internaționale și locale relevante 

 
2) Reprezentarea intereselor generale și individuale 

ale membrilor în raport cu autoritățile de 
reglementare din domeniu, instituțiile statușio, 
instituțiile europene și societatea civilă 
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3) Implicarea CRE în asigurarea cadrului pragmatic 
prin care să fie reprezentate interesele comune și 
individuale  ale membrilor 

 
4) Transformarea organizației într-o voce unitară a 

energeticii românești în scopul consolidării 
eficacității dialogului dintre organizației și mediile 
în care se dorește o reprezentare a intereselor 
CRE. 

 
Obiectivele specifice, precum și prezentarea susținută de 
Președintele Corneliu Bodea, pot fi consultate pe site-ul 
CRE. 
 

4.3 Componenta CRE 
 

Numarul membrilor CRE la finalul anului 2014 era de 18 
membri. Sfera de activitate este acum extinsa si include 
domeniile petrol, gaze si carbune. 

Membrii colectivi sunt principalele societati de stat: SC 
ELECTRICA S.A., HIDROELECTRICA S.A., CN 
TRANSELECTRICA S.A., CN TRANSGAZ, Complexul 
Energetic Oltenia, alături de companii private active in 
sectorul energiei: Adrem Invest, ECRO, ENERGOBIT, 
EXIMPROD S.A., IMA-Partners, INVERSOLAR ENERGY 
S.A., RETRASIB Sibiu, SC Monsson Alma, TRACTEBEL 
ENGINEERING  S.A., SIVECO Romania, ECRO, 
EnergoTECH, Tempos Serv S.R.L. 

Membru individual: domnul Constantin Moldoveanu – 
NOVA INDUSTRIAL. 

Membri onorifici: doamna Hermina Albert - consilier 
principal ISPE, Excelenta SA domnul Mihnea 
Constantinescu - Ambasador at Large pentru Securitate 
Energetică, domnul academician prof.dr.ing.Gleb Drăgan. 

 

4.4 Consolidarea Imaginii CRE  

Monitorul Energetic RO - UE  

Centrul Roman al Energiei a oferit membrilor sai 
douasprezece editii ale Publicatiei "MONITORUL 
ENERGETIC RO-UE" in anul 2014. Acest document poate 
fi consultat si pe site-ul CRE la Publicatii. Din cuprinsul 
editiei Decembrie 2014: 

Legislatie: Ajutoare de stat — Promovare națională a 
producției de energie electrică din surse regenerabile — 

Decizia Comisiei de a deschide procedura oficială de 
investigare în materia ajutoarelor de stat 

Proiecte: ENTSOG Transparency Platform; EU invests 
€ 647 million in energy infrastructure; Indicative list of 
actions selected for receiving financial assistance 
under CEF-Energy as of 29.10.2014. 

Rapoarte: Oil Market Report for December 2015; 

International Gas Report; Coal Trader International 
Report. 

Publicatia „MONITORULUI ENERGETIC RO – UE” ofera 
membrilor CRE informatii recente si subiecte de interes 
european si national in domeniul energiei electrice, al 
petrolului si gazelor, precum si al carbunelui. Fiecare 
publicatie este insotita de o scrisoare care face referire la 
continutul publicatiei.  

In cuprinsul „MONITORULUI ENERGETIC RO-UE” pot fi 
regasite cele mai recente subiecte in aceste domenii, 
precum si legaturile electronice catre documentele la care 
se face referire in titluri.  

Cele sase tematici adresate in aceasta publicatie includ:  

LEGISLATIE, PROIECTE, EVENIMENTE, RAPOARTE, 
CONSULTARI, CRE IN PRESA  

Cel de al doisprezecelea numar al „MONITORULUI 
ENERGETIC RO-UE“ include peste 20 de legaturi 
electronice catre cele mai recente subiecte de interes in 
domeniul energiei.  

Codificarea acestora in cadrul celor cinci tematici continua 
in ordine numerica de la ultimele pozitii in cadrul editiei 
precedente. Documentele referitoare la domeniul 
electricitate sunt prezentate cu culoare albastra in 
campurile Cod si Data, cele referitoare le domeniul gaz 
sunt evidentiate cu culoare violet, iar cele referitoare la 
domeniul carbune cu culoare orange.  

Paginia de web a CRE 

Site-ul CRE (www.crenerg.org) este functional incepand din 
octombrie 2011. In momentul de fata, website-ul CRE 
include multe informatii structurate pe rubricile butoanelor 
principale: Prima Pagina, Despre Noi, Membri, Publicatii, 
Evenimente, Presa, Contact, Harta Site.  

Dinamica si modul de prezentare a informatiilor in site-ul 
CRE vor face obiectul unei reabilitari in urmatoarea perioda.  

 

http://www.crenerg.org/listare.php?limba=Romana&lant=3-7
http://www.crenerg.org/
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Paginia de web dedicata evenimentelor CRE  

Pagina web Evenimente CRE (www.crenerg-events.org) 
este dedicata evenimentelor organizate de Centrul Roman 
al Energiei. Aici sunt accesibile informatii legate de 
evenimente, inclusiv prezentarile, imagini, filme si interviuri 
realizate cu aceste ocazii. 

Relatia cu mass media 

In decursul anului 2014 conducerea CRE a participat la 
peste 15 interviuri in presa romaneasca si la radio. 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

10 Iunie 2014: Romanian Energy Day la Bruxelles 

Bruxelles, 12 iunie 2014: Centrul Român al Energiei (CRE) 
a organizat, pentru al doilea an consecutiv, evenimentul 
emblematic “Romanian Energy Day”, conferința 
internațională care a reunit pe 10 iunie la Bruxelles peste 
70 de experți în domeniul energetic românesc și european. 
Printre participanți s-au numărat reprezentanți ai Misiunii 
României pe lângă UE, ai Comisiei Europene, ai 
Parlamentului European, dar și ai Ministerului Energiei și ai 
organizațiilor membre CRE.  

COMUNICATE CATRE MEMBRI 

In cursul anul 2014, Secretariatul CRE a transmis cu 
periodicitate informari catre membri sai cu privire la 
activitatea centrului, printre acestea numarandu-se: 

 Comunicare Consiliu european 23-24 Octombrie 2014 

 Comunicare ORMAZABAL CRE, 17 Octombrie 2014 

 Comunicare intalnire CRE-DPE Ministru, 14 
Octombrie 2014 

 Comunicare FORBES CRE, 3 Octombrie 2014 

 Comunicare Presedinte CRE Corneliu Bodea, 2 
Octombrie 2014 

 Eveniment EURELECTRIC, 10-11 Septembrie 2014 

Acestea pot fi consultate pe site-ul CRE in rubrica 
Publicatii. 

 

 

http://www.crenerg-events.org/
http://www.crenerg.org/documente/141031-COMUNICARE_CONSILIU%20EUROPEAN%2023-24%20OCTOMBRIE.pdf
http://www.crenerg.org/documente/141017-COMUNICARE_ORMAZABAL_CRE.pdf
http://www.crenerg.org/documente/141014-COMUNICARE_INTALNIRE%20CRE-DPE_MINISTRU.pdf
http://www.crenerg.org/documente/141014-COMUNICARE_INTALNIRE%20CRE-DPE_MINISTRU.pdf
http://www.crenerg.org/documente/141003-COMUNICARE_FORBES_CRE.pdf
http://www.crenerg.org/documente/141002-COMUNICARE_PRESEDINTE_CRE_CORNELIU%20BODEA.pdf
http://www.crenerg.org/documente/141002-COMUNICARE_PRESEDINTE_CRE_CORNELIU%20BODEA.pdf
http://www.crenerg.org/documente/140910-EVENIMENT%20EURELECTRIC.pdf
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Va invitam sa contribuiti la imbunatatirea calitatii acestui Buletin CRE Info Bruxelles. 

Va rugam sa trimiteti sugestiile dvs. la office@crenerg.org 

Vol 1, Publicatia 4, 4 Februarie 2015 

Publicatie realizata prin contributia Biroului CRE Bruxelles. 
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The Romanian Energy Center is a professional organization for Romanian energy companies.  
It is managed andfinanced by its member companies, mainly the electricity companies at the present, and works to secure for them  

the freest and most favourableconditions for competition and progress in order to ensure development, growth and well-being in Romania. 
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