Comunicare săptămânală CRE – Biroul Bucureşti

1 septembrie 2015, Irina NIȚĂ
A patra publicaţie a "RAPORTULUI ANUAL DE ACTIVITATE AL CRE 2014"
Centrul Român al Energiei are plăcerea să vă prezinte cea de-a patra ediţie a “Raportului anual de activitate al CRE 2014”,
document în care veţi descoperi detalii referitoare la cele mai relevante evenimente CRE, initiaţivele membrilor CRE în 2014,
reprezentarea externă, cât şi elemente privind activitatea internă şi evenimentele CRE în anul 2014.
Corneliu Bodea, preşedintele CRE, precizează: “Anul 2014 a reprezentat pentru Centrul Român al Energiei nu doar consolidarea
organizaţiei la nivel naţional, ci şi crearea premiselor pentru o industrie mai puternică şi stabilă. De aceea, Centrul Român al Energiei,
îşi propune să devină un punct naţional de contact efectiv pentru piaţa de energie din România şi să reprezinte interesele şi proiectele
acestei industrii la nivel european, contribuind la consolidarea dimensiunii europene a energeticii româneşti.”
Viziunea organizaţiei se referă la “un context global bazat pe siguranţă, confort şi respect pentru mediul înconjurător, construit pe o
infrastructură energetică în care energetica românească are un rol activ, aliniat intereselor umanităţii”, iar în ceea ce priveşte Strategia
asociaţiei CRE, aceasta presupune influenţarea și contribuţia proactivă la procesul legislativ naţional și european în domeniul energiei,
promovarea participării membrilor în proiecte europene pilot și în proiecte demonstrative promovate de UE, dezvoltarea relaţiilor de
afaceri ale membrilor şi nu în ultimul rând consolidarea procesului de valorificare a informaţiilor comunicate de CRE în organizaţiile
membrilor.
Componenţa membrilor Centrului Român al Energiei în anul 2014 este următoarea: ADREM INVEST, COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA, ECRO, ELECTRICA S.A., ENERGOBIT S.A., EXMIPROD S.A., HIDROELECTRICA S.A., IMA-PARTNERS,
INVERSOLAR ENERGY S.A., INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE (ISPE), MONSSON ALMA, RETRASIB
SIBIU, SIVECO, TEMPOS SERV S.R.L., TRACTEBEL ENGINEERING, TRANSELECTRICA, TRANSGAZ.
Printre Proiectele organizaţiei se numără:
1. CONTRIBUŢIA LA STRATEGIA ENERGETICĂ NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
2. SUSTENABILITATE RURALĂ - PROIECTUL ELIZE
3. ORAŞE INTELIGENTE – PROIECT PILOT SMART CITY SIBIU
În anul 2014, activitatea Centrului Român al Energiei a inclus reprezentarea instituţiilor şi societăţilor membre în relaţia cu entităţile
naţionale şi cu cele europene, contribuţia activă la raportul “Actor pasiv sau proactiv. Cum sunt reprezentate interesele româneşti
la Bruxelles?” lansat de asociaţia Europuls și care propune recomandări pentru o mai bună reprezentare a intereselor românești pe
lângă instituţiile europene.
De asemenea, CRE a organizat, pentru al doilea an consecutiv, evenimentul emblematic “Romanian Energy Day”, conferinţa
internaţională care a reunit pe 10 iunie 2014 la Bruxelles peste 70 de experţi din domeniul energetic românesc şi european.
În luna septembrie, reprezentanţii companiei Ormazabal, firmă specializată în producţia de echipamente, automatizări şi aplicaţii pentru
distribuţia energiei electrice, au participat la o serie de întâlniri exploratorii cu membrii CRE.
Reprezentarea externă a organizaţiei, a presupus participarea la o serie de evenimente afiliate domeniului energetic şi diverse apariţii
în presa naţională şi internaţională, dintre care enumerăm:
-

23-24 septembrie: Eveniment economic regional Forbes la București

-

10-11 septembrie: Expoziţie și dezbateri EURELECTRIC: Viitorul este electric la Bruxelles

12 septembrie: Se discută despre oportunităţile de colaborare între CRE şi Departamentul pentru Energie din România în
cadrul unei întâlniri la nivel înalt cu ministrul delegat pentru Energie
-

Presă: AGERPRES, RADIO ROMÂNIA, RADOR, CASA EUROPEI, BIZENERGY.RO

Publicaţiile Centrului Român al Energiei oferă informaţii de actualitate şi de interes european şi naţional din domeniul energiei electrice,
al petrolului şi gazelor, precum şi al cărbunelui: legislaţie, proiecte, evenimente, rapoarte şi consultări, activitatea organizaţiei:
MONITORUL ENERGETIC RO-UE, BULETINUL CRE INFO BRUXELLES, COMUNICĂRI CU MEMBRII, RAPORTUL ANUAL DE
ACTIVITATE
În raportul de activitate pentru anul 2014, este prezentat pe larg exerciţiul financiar aferent bugetului de venituri şi cheltuieli al
organizaţiei, întregul document putând fi consultat pe site-ul CRE – www.crenerg.org la secţiunea Publicatii.
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.
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