
 
 

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 7953020 •  www.crenerg.org 

  

Comunicare săptămânală CRE – Biroul Bucureşti 
 

25 octombrie 2015, Irina NIȚĂ 

CENTRUL ROMÂN AL ENERGIEI PARTICIPĂ ACTIV ÎN DISCUTIA PE TEMA ENERGIA ȘI RESURSELE NATURALE 
LA CONFERINŢA INTERNATIONALĂ „FORBES CEE FORUM 2015”, FORBES ROMÂNIA 

Redactia Forbes România, împreună cu reprezentanți ai redacțiilor Forbes din regiunea Europei Centrale și de Est a organizat 
cea de-a doua ediție a evenimentului economic regional:Forbes CEE Forum – Reinventing Europe marti 22 si miercuri 23 
septembrie 2015, la Athenee Palace Hilton București. The emerging markets way. 

Asociaţia Centrul Român al Energiei, partener al evenimentului, a fost reprezentatā de Corneliu BODEA, preşedintele CRE, în  
sesiunea a III-a, denumitā: ENERGIA ȘI RESURSELE NATURALE CA MOTOARE DE CREȘTERE.  

Forbes CEE Forum s-a desfășurat în formatul a sapte sesiuni în cadrul cărora cei mai influenți leaderi în domeniul de afaceri românesc 
și regional au dezbātut cele mai mari provocări ale Europei, din punct de vedere economic, social, tehnologic și de mediu. 

Participanții au sustinut activ subiectele puse în discuție pe durata evenimentului. Printre personalitāţile prezente s-au numārat: Ion 
Sturza - Președinte Fribourg Capital, fost Prim-Ministru Moldova, 
Florin Talpeș - CEO Bitdefender, Karoly Borbely - Manager 
Departament Strategie Investitionalā IPO, Hidroelectrica, Kinga 
Daradics  –  CEO & Country Chairman Mol Romania, Wolfgang 
Schulz - Director General BMW Group Romania, Omer Susli - 
Proprietar Praktiker România, George Georgakopoulos - CEO 
Bancpost România, Mihai Marcu - Președinte Medlife. 

 

 

Corneliu BODEA – Preşedintele Centrului Român al Energiei, în cadrul 
intervenţiei sale, a afirmat: „Energia depinde de investiții pe termen lung și 
cunoaștem deja problema mirajului investițiilor pe termen scurt. Dificultățile 
României în acest domeniu sunt cauzate de mediul instabil din perspectivă 
economică, socială și politică. Impredictibilitatea politică și implicațiile 
sociale și economice din ultimii ani creează probleme mari. România are 
nevoie de o viziune în primul rând” a adāugat Corneliu Bodea, subliniind 
necesitatea unei strategii energetice viabile. 

În privinţa dificultāţilor existente pe piaţa din România, presedintele 
asociatiei CRE declarā: „Există o suprapopulare cu certificate verzi pe piață și sunt mulți investitori care nu au unde să le vândă. Pe de 
altă parte, prețul energiei s-a prăbușit, din multe motive. Unul dintre ele este chiar dezvoltarea sectorului de energie regenerabilă și 

apariția acesteia în exces, subvenționată prin sistemul de certificate 
ceea ce a dus la scăderea prețurilor, la care se adaugă condițiile 
globale”. 

Preşedintele CRE, consideră energia regenerabilă un domeniu 
esențial pentru viitor. „Fiecare persoană are cel mai aproape 
membrii familiei. Trebuie să investim azi pentru un viitor de 50 de 
ani. Trebuie să găsim o soluție pentru bunăstarea oamenilor pe care 
îi cunoaștem sau îi vom cunoaște în viitor”, a încheiat Corneliu 
Bodea. 

Mai multe detalii privind evenimentul „Forbes CEE Forum 2015” 
pot fi accesate aici: LINK 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://www.forbes.ro/evenimente/forbes-cee-forum-2015

