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Comunicare săptămânală CRE  

26 Martie 2015, Irina NIŢĂ 

CENTRUL ROMÂN AL ENERGIEI PARTICIPĂ ACTIV LA DEZBATEREA  PRIVIND PROGRAMUL  
"EXPERŢI PENTRU O ROMÂNIE EUROPEANĂ” ORGANIZAT DE EURACTIV ȘI SNSPA LA BUCUREȘTI 

Programul "Experţi pentru o Românie Europeană”, inițiat la Bruxelles în decembrie anul trecut, a continuat recent 
la București, cu o dezbatere privind oportunităţile României de eficientizare a mecanismului său de racordare la 
sistemul comunitar, în organizarea Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), 19 martie 2015. 

Subiectul centrul al dezbaterii l-a constituit ideea conform căreia, în condiţiile în care Bruxelles-ul este al doilea pol de putere 
mondial, România trebuie să aibă o strategie clară, atât prin reprezentarea la nivel guvernamental, cât şi prin prezenţa 
birourilor de reprezentare româneşti care sunt necesare în peisajul capitalei europene.  

A fost adus în discuţie subiectul privind "Președinția celor 10 formaţiuni ale Consiliului” pe care România o va asigura în 
2019 şi care este o oportunitate. În acest sens, un obiectiv îl constituie consolidarea administraţie României, strategia care 
ar trebui să fie abordată fiind aceea de “ţară mare în UE”. 

Anul 2019 este complex: un nou Parlament European, o nouă Comisie Europeană, context completat de discuţii despre 
viitorul cadru financiar european. De aceea, participanţii la eveniment au fost de acord că este necesar ca România să 
dezvolte o reglementare puternică a lobby-ului la nivel European şi totodată o comunicare mai bună la nivel interinstituţional. 

Vicepreşedintele Centrului Român al Energiei (CRE) – Ştefan Gheorghe, a participat activ în cadrul dezbaterii organizate 
de Euractiv privind oportunităţile României de eficientizare a mecanismului său de racordare la sistemul comunitar. 

“Este important ca pe lângă reprezentarea României la nivel guvernamental şi regional,să existe şi reprezentarea la nivel sectorial. 
Centrul Român al Energiei, este un exemplu de reprezentare a intereselor membrilor asociaţiei, principalele societăţi de stat şi 
private din domeniul energiei, prin prezenţa biroului permanent al organizaţiei la Bruxelles” a precizat Ştefan Gheorghe. 

În interventia sa, Vicepreşedintele CRE Bucuresti a lansat invitaţia de participare la evenimentul – “Romania Energy Day 2015”, 
eveniment anual, pe care Centrul Român al Energiei îl va organiza anul acesta cu susţinerea Reprezentanţei Permanente a 
României pe lângă Instituţiile Europene şi în colaborare cu Parlamentul European în data de 26 mai. În perioada imediat 
următoare vor fi trimise invitaţiile oficiale şi toate detaliile organizatorice. 

În cadrul acestui eveniment au participat numeroşi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, ai instituţiilor europene 
şi naţionale, printre care: Alina Bârgăoanu, prorector SNSPA, Luminiţa Odobescu - Consilier de Stat, Cancelaria Primului-
Ministru, Gabriela Drăgan - Director General, Institutul European din România, Doris Mircea - Reprezentant cu însărcinări 
speciale cu rang de Director General, Coordonatorul Centrului Infoeuropa, Ministerul Afacerilor Externe, Loredana Radu - 
Director, Center for EU Communication Studies, Ion M. Ioniţã – Redactor Şef, Foreign Policy România, Iulian Anghel - 
Editor Politic, Ziarul Financiar, Ovidiu Nahoi – Jurnalist, Money Channel România. 

 
Concluziile dezbaterii sunt inserate în articolul EurActiv: http://bit.ly/1xZsCZ6 

Pentru mai multe informaţii: www.crenerg.org, www.crenerg-events.eu si http://evenimente.crenerg.org/ 
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