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La realizarea acestui document au contribuit membrii Centrului Român al 
Energiei -  principalele societăţi de stat, alături de companii private active în 

sectorul energiei, petrolului şi gazelor:

ADREM INVEST

ECRO

ELECTRICA SA

EMON ELECTRIC S.A

ENERGOBIT

ENERGOTECH,

EXIMPROD S.A.

 HIDROELECTRICA S.A.

IMA-PARTNERS,

 NUCLEARELECTRICA S.A

RETRASIB SIBIU

S.C.MONSSON INVEST GROUP

TEMPOSSERVS.R.L.

TERMOELECTRICA S.A,

 TRACTEBEL ENGINEERING S.A.  

TRANSELECTRICA S.A. 

OPCOM, S.C. 

GALAXIA ENERGY S.R.L.

SIVECO ROMANIA

TRANSGAZ 

FedePEG
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Energy is INFORMATION
Information is POWER
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Romanian EnERgy awaRds                     
Centrul român al energiei - Cre
Romanian Energy Awards 2013, eveniment dedicat sectorului energetic din România şi 
organizat de revista “The Diplomat-Bucharest”, a premiat marti 23 aprilie 2013, în cadrul unei 
seri de gală,  principalele personalităţi şi companii din sectorul energetic românesc.

Evenimentul, la care au participat peste 150 de persoane, a reunit reprezentanti ai autorităţilor 
(Ministerul Economiei /Energiei/ ,ANRE, Consiliul Concurentei), ai operatorilor de reţea 
şi producătorilor de stat şi privaţi (Transelectrica, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, CEZ, 
Enel Green Power), mulţi dintre ei membrii ai asociaţiei profesionale Centrul Roman al 
Energiei – CRE, (Scando,Tractebel Engineering,Adrem Invest ,Monsson Group), ai furnizorilor 
de echipamente (GE Energy, Vestas), avocatilor (Wolf Theiss, Musat şi Asociatii), dar şi ai 
instituţiilor finanţatoare (Banca Romånească, Unicredit Leasing).

Cu acest prilej Asociaţia Centrul Roman al Energiei – CRE a primit diploma  
“Iniţiativa Anului în Energie –Proiectul SMART CITY SIBIU “.
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Prezența activă a  Centrului Român al Energiei, prin   
obiectivului său principal de a desfășura activitatea de 
reprezentare și lobby pe lângă  instituțiile europene la 
Bruxelles este o inițiativă pe care o salutăm și o vom susține 
în continuare. Pentru informarea continuă a producătorilor, 
operatorilor de transport și de sistem, a distribuitorilor de 
energie electrică, petrol și gaze  privind inițiativele legislative 
și reglementările Uniunii Europene în domeniile menționate, 
în sprijinul implementării efective și eficiente ale acestora, 
rolul Asociației profesionale CRE este foarte important. 

Intâlnirile pe care le-am avut până acum cu reprezentanții 
Uniunii Europene  au constituit o primă etapă în procesul 
de reconectare a României la cerințele pieței europene de 
energie. Infrastructura energetică, liberalizarea prețului 
la energia electrică și gazele naturale, reglementările din 
domeniul energiei și interconectarea rețelelor de transport 
de energie electrică și gaze naturale sunt obiective centrale 
ale politicii energetice la nivel european.

România are capacitatea de a fi un jucător important pe 
piața regională de energie din  Europa de sud-est datorită 
resurselor naturale pe care le deține.  Este necesar 
să valorificăm aceste resurse în beneficiul economiei 
naționale, însă este nevoie de investiții pentru  dezvoltarea 
infrastructurii din energie și finalizarea interconectării 
rețelelor de energie electrică și gaze naturale cu statele 
vecine.  Să nu uităm, de asemenea, potențialul de energie 
regenerabilă pe care îl oferă România. Uniunea Europeană  
pune un accent deosebit pe dezvoltarea acestui domeniu, 
astfel încât  consumatorii să beneficieze de cele mai multe 
oportunități.

Printre obiectivele prioritare pe termen scurt ale Ministerului 
Energiei se numără diversificarea surselor de aprovizionare 
cu gaze și electricitate, realizarea noii strategii energetice a 
României pe termen lung, realizarea de  noi interconexiuni 
cu statele vecine. Uniunea Europeană ține mult să aducem 
la îndeplinire acest obiectiv pentru ca țara noastră să poată 
vinde electricitate și gaze fără niciun fel de restricții. Un alt 
obiectv important este ca piața de energie să funcționze 
tot mai bine, în special ca o bursă regională de energie, un 
proiect ambițios pe care trebuie să-l implementăm. Condiția 
esențială pentru atingerea acestor obiective este asigurarea 
predictibilității din punct de vedere economic și legislativ, 
pentru  stimularea investițiilor în acest sector.
 
România are avantajul existenței unui mix de materii 
prime si tehnologii energetice,  un potențial de creștere a 
eficienței energetice și  surse diversificate  de alimentare cu 
energie. Aceasta ne permite să jucăm un rol important pe 
piața regională de energie, reprezentând un important pol 
energetic în regiunea central și est europeană. 

May we welcome the active presence of the Romanian 
Energy Center, through its main objectives of developing  
representation and lobby activities by the European 
institutions in Brussels, an initiative which we shall further on 
support. The role of the REC Professional Association is of an 
utmost importance in order to steadily inform the transmission 
and system operators, the electricity, oil and gas producers and 
distributors on the EU legislative initiatives and regulations in 
the field. 

The meetings we had so far with the EU representatives 
meant a first step in reconnecting Romania to the European 
energy market requirements. Energy infrastructure, electricity 
and natural gas price liberalization, energy regulations and 
interconnection of electricity and gas  transmission networks 
are some of the main  objectives of the energy policy at the 
European level.

Romania has the potential of being a major player in the 
South-Eastern regional energy market due to the natural 
resources it owns, which should be turned to the best account 
for the benefit of the Romanian economy. However, investment 
is needed to develop energy infrastructure and complete 
electricity and natural gas interconnection networks with the 
neighboring countries. Attention should be also paid to the 
potential of renewable energy Romania can provide. European 
Union places great emphasis on the development of this field, 
such as energy users may benefit from the many opportunities 
they can have.

The short-term priority objectives of the Ministry of Energy 
also include diversification of gas and electricity supply 
sources, carrying out Romania’s new energy strategy on 
the long-run, building new interconnection lines with the 
neighboring countries. EU is very keen to our meeting this goal, 
such as our country be able to sell electricity and gas with no 
constraints. Another important objective is that the energy 
market may operate ever better, especially as a regional power 
exchange, an ambitious project that we have to implement. 
These goals can be met only by providing the economic and 
legal predictability in order to stimulate investments in this 
sector.

Romania enjoys the advantage of having a mix of raw 
materials and energy technologies, a potential of energy 
efficiency increse and also diversified energy supply sources. 
This allows us to play an important role in the regional 
energy market, representing a major energy hub in Central 
and Eastern European region.

MESAJUL MINISTRULUI DELEGAT AL ENERGIEI
MESSAGE FROM THE DELEGATE MINISTER FOR ENERGY
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Sunt încântat să susțin inițiativa Centrului Român al Energiei 
de a aduce în discuție acest subiect în cadrul evenimentului 
internațional “România – an Energy Pole ȋn Europe - Romanian 
Energy Day“, care va avea loc la data de 15 mai 2013 la Bruxelles. 
Ȋncurajez, totodată, societăţile comerciale aflate ȋn coordonarea 
şi sub autoritatea Ministerului Energiei să adere la obiectivele 
comune ale acestei asociaţii profesionale reprezentative 
la nivel naţional şi european şi să contribuie ȋmpreuna cu 
actualii membri ai Centrului Roman al Energiei la consolidarea 
dimensiunii europene a imaginii energeticii romaneşti.

Prin ambițioasele sale proiecte pe care intenționează 
să le realizeze în continuare, Centrul Român al Energiei 
își va aduce cu siguranță o contribuție semnificativă la 
promovarea și implementarea  proiectelor strategice din 
sectorul energetic românesc, la  facilitarea participării 
companiilor românești în parteneriate europene în cadrul 
programelor de finanțare ale instituțiilor europene, precum  
și în alte parteneriate internaționale. Centrul Roman al 
Energiei poate constitui, astfel, un partener de dialog in 
indeplinirea obiectivelor prioritare ale Ministerului Energiei.

Dorim și pe această cale mult succes Centrului Român al 
Energiei în realizarea tuturor proiectelor sale viitoare.

I am most pleased to support the initiative of the 
Romanian Energy Center in bringing about this topic 
within the forthcoming international event “Romania – an  
Energy pole in Europe- The Romanian Energy  Day”, to 
take  place on May 15, 2013 in  Brussels. I also urge the 
trade companies under the coordination and authority of 
the Ministry of Energy to join the common objectives of 
this representative national and European professional 
association and make their contribution to strengthen the 
European dimension of Romanian energy image

Through its ambitious projects to be further on developed, 
it is for sure that the Romanian Energy Center will make 
a significant contribution to promote and implement 
the strategic projects in the Romanian energy sector, to 
facilitate Romanian companies participation in European 
partnerships within the funding programs of European 
institutions and in other international partnerships. Thus, 
the Romanian Energy Center can be a reliable dialogue 
partner in meeting the priority objectives of the Ministry of 
Energy.

We wish plenty of succes to the Romanian Energy Center in 
achieving all its ongoing and future projects.

Constantin Niță
Ministrul Energiei / Delegate Minister for Energy 
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Entering the second year of the Professional Association 
Romanian Energy Centre my conviction is enhanced the 
decision to establish the CRE meant an important strategic step 
ahead towards consolidating the European image of Romania’s 
energy sector. Such decision was necessary and taken in due 
time. 

Necessary in order to extend communication among European 
structures and the companies from the Romanian energy 
sector by facilitating the influence over the European legislative 
process in the energy domain, by providing Romanian 
companies with access to European and international projects 
and to European financing funds, and by increased visibility 
of Romania’s power companies at national, regional and 
European level.

The establishment moment selected for the CRE – in September 
2011 – was in my opinion a wise choice, taking into account 
the highly important decisions taken at European level in 
2011-2012 to determine the development framework for the 
European energy sector and implicitly the national one. The 
Energy Efficiency Directive, the Horizon2020 Programme, 
Energy Roadmap 2050, Connecting Europe Facility, RES policy 
post 2020, ETS Reform, and the Internal Energy Market are 
only a few examples. 

In the first period of the CRE activities were focused in the 
electricity domain. Before the end of 2012 we admitted in the 
Association representatives from the oil and gas area, Transgaz 
and FedePeG becoming the new CRE members. CRE extension 
into other areas of the ENERGY domain such as the coal is 
one of the priorities for 2013. To this effect we will organise a 
meeting in cooperation with the Ministry of Energy with all the 
companies it coordinates in order to submit CRE activities and 
the benefits to members, resulting from the active contribution 
to this professional association’s activities and projects. 

The events organised by CRE members in 2012 with the 
support of the secretariat just enhanced their membership 
spirit and increased the CRE visibility in the European and 
national energy environment. The periodical messages 
transmitted to mass-media contributed to this process, as well 
as the papers that CRE representatives submitted to national 
and international conferences in the domain.

CRE’s recognition at European level as representative 
Romanian professional association active in the energy 
domain has become reality after officially enlisting CRE in the 
‘Transparency Register of the European Union’ in November 
2011. Such recognition was furthered on the occasion of the 
official inauguration of CRE presence in Brussels in April 2012. 

MESAJUL PREŞEDINTELUI CRE  

Intrând ȋn cel de-al doilea an al existenţei Asociaţiei 
Profesionale Centrul Român al Energiei am tot mai mult 
convingerea că decizia ȋnfiinţării CRE a ȋnsemnat un pas 
important şi strategic ȋn consolidarea imaginii europene a 
sectorului energetic românesc. Aceasta decizie necesară a fost 
luată la timpul potrivit.

Necesară pentru a extinde comunicarea ȋntre structurile 
Europene şi companiile sectorului energetic românesc, 
prin facilitarea influentarii procesului legislativ European in 
domeniul energetic, prin asigurarea posibilitatii accesului 
companiilor romanesti la proiecte europene si internationale, 
prin crearea conditiilor de acces la fondurile de finantare 
Europene si prin cresterea vizibilitatii companiilor energetice 
romanesti la nivel national, regional si European.

Momentul infiintarii CRE - Septembrie 2011 - consider ca afost 
ales intelept, avand in vedere ca in perioada 2011-2012, la nivel 
European au fost luate decizii de mare importanta in stabilirea 
cadrului de evolutie a sectorului energetic European si 
implicit al celui national. Directiva privind Eficienta Energetica, 
Programul Horizon2020, Energy Roadmap 2050, Connecting 
Europe Facility, RES policy post 2020, ETS Reform, Internal 
Energy Market, sunt doar cateva exemple.

In prima perioada a existentei CRE si-a concentrat activitatea in 
domeniul energiei electrice. Inainte de finalul anului 2012 am 
cooptat in cadrul Asociatiei si reprezentanti din zona Petrol si 
Gaze, Transgaz si FedePeG devenind noi membrii ai CRE.
Extinderea CRE si in alte zone ale domeniului ENERGIE, precum 
carbune, este una din prioritatile anului 2013. In acest sens, 
in cooperare cu Ministerului Energiei, vom organiza o intalnire 
cu toate companiile din coordonarea acestuia, cu scopul 
prezentarii activitatilor CRE si a beneficiilor pentru membri 
rezultate din contributia activa in activitatile si proiectele 
acestei asociatii profesionale.

Evenimentele organizate de catre membrii CRE in anul 2012 cu 
sprijinul secretariatului au consolidat spiritul de apartenenta la 
asociatie a membrilor sai, au crescut vizibilitatea CRE in mediul 
energetic European si national. In acest proces au contribuit 
mesajele periodice transmise in Mass-Media, precum si 
participarile cu lucrari a reprezentantilor CRE la conferinte 
nationale si internationale in domeniu.

Recunoasterea la nivel European a CRE ca asociatie 
profesionala romaneasca reprezentativa activa in domeniul 
energetic, a a devenit realitate dupa inscrierea oficiala a CRE in 
„Registrul de Transparenta a Uniunii Europene” in noiembrie 
2011. Aceasta recunoastere fost accentuata cu prilejul 
inaugurarii oficiale a prezentei CRE la Bruxelles in aprilie 2012.

MESSAGE OF THE PRESIDENT
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MESAJUL PREŞEDINTELUI CRE  
MESSAGE OF THE PRESIDENT

Materializarea eforturilor noastre din aceasta perioada sunt 
reprezentate de initiative care se inscriu in aria obiectivelor 
CRE. Promovarea Proiectului Pilot “Smart City Sibiu”, demararea 
infiintarii “Centrului Regional SEE de siguranta Energetica” si 
definirea structurii unei “Platforme de integrare a informatiilor 
din domeniul energetic” sunt cateva exemple.

Anul 2013 se anunta un an cu multiple provocari, avand in 
vedere schimbarile ce se prefigureaza la nivel global:

 � Revitalizarea productiei de titei/gaze in unele tari
 � Retragerea energiei nucleare in altele
 � Semne de concentrare pe proiecte de Eficienta Energetica
 � Divergenta preturilor gazelor naturale
 � Planificarea pe termen lung si dezvoltarea modulara 
a retelelor electrice vizand orizontul 2050 - Conceptul 
Electricity Highway 2050.

Our efforts of that period have been substantiated in initiatives 
aligned to CRE objectives. Mention should be made of a few 
examples- promoting the pilot project ‘Smart City Sibiu’; 
initiating the establishment of the ‘Regional SEE Centre of 
Energy Efficiency’; and defining the structure of a ‘Platform 
integrating the information from the energy domain’. 

2013 looks like a year of multiple challenges taking into 
account the changes foreseen at global level:

 � Reviving the crude oil/gas output in certain countries
 �Withdrawing nuclear energy from other countries 
 � Focus signs on energy efficiency projects 
 � Divergence of natural gas prices
 � Long term planning and modular development of electricity 
networks targeting the 2050 horizon – the Electricity 
Highway 2050 concept
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Toate aceste evolutii ale cadrului energetic global pot avea un 
impact important asupra sectorului energetic national. Pentru 
ca acest potential impact asupra energeticii romanesti sa fie 
pozitiv, CRE impreuna cu toate structurile nationale active 
in domeniu isi asuma responsabilitatea de a  urmari, estima 
si influenta evolutia acestor procese. CRE este pregatit ca 
impreuna cu forurile nationale competente, sa contribuie la 
pregatirea celei mai favorabile pozitii a sectorului energetic 
romanesc.

Prioritatile CRE pentru anul 2013 includ:
 � Realizarea actiunilor propuse in Programul CRE 2013 publicat
 � Recunoasterea CRE la nivel national si European, ca partener 
strategic, de incredere si reprezentativ in dialogul pe teme 
energetice,
 � Consolidarea structurii CRE prin cooptarea de noi membri.

Realizarile importante din activitatea CRE in 2012 au fost posibile 
doar cu contributia, expertiza, profesionalismul membrilor sai, 
motiv pentru care le adresez cele mai calde multumiri.

Am convingerea ca tintele asumate de CRE pentru anul 2013 
sunt realizabile. Contez pe continuarea participarii active a 
tuturor membrilor Asociatiei, pe dezvoltarea cooperarii cu 
Autoritatile Nationale si Europene pentru realizarea de noi 
proiecte in infrastructura energetica cu participarea membrilor 
CRE si pentru promovarea energeticii romanesti.

All these developments of the global energy framework 
can have a significant impact on the national energy 
sector. In order to turn it into a positive impact in 
Romania’s energy sector CRE together with all national 
structures active in the domain commits to supervise, 
estimate and influence these processes. CRE is ready to 
contribute, together with the competent national forums, 
to preparing the most favourable position of the Romanian 
energy sector. 

CRE’s priorities in 2013 include:
 � Carrying out the activities proposed in the 2013 CRE 
Programme published
 � CRE recognition at national and European level as a strategic 
trustful representative partner in the dialogue of energy topics
 � Consolidating CRE structure by accepting new members

The important achievements of CRE in 2012 were possible only 
with the contribution, expertise, and professionalism of its 
members, for which reason I convey them my warmest thanks.

I believe the targets assumed by CRE for 2013 are feasible. 
I further count on the active participation of all Association 
members, on structuring the cooperation with national and 
European authorities in order to carry out new projects of 
energy infrastructure with the participation of CRE members 
and also in order to promote the Romanian power sector. 

Dr. ing. Stelian Gal
Preşedinte CRE / President of CRE
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Ne aflăm într-o  etapă  în care se pune tot mai mult accentul 
pe dezvoltarea  companiilor energetice românești  și pe 
consolidarea întregului  segment economic național. 

Federația de Petrol, Energie si Gaze – FedePEG  răspunde  
acestor deziderate, oferind posibilitatea companiilor și 
firmelor interesate de a adera la un organism comun care, prin 
dimensiunile, unitatea și eforturile sale, să poată reprezenta 
vectorul capabil să pună în practica prioritățile domeniului 
energetic național. 

We are now at a stage when an ever more emphasis is laid on 
the development of the Romanian energy companies and  on 
strengthening the segment of the national economy.

The Oil, Energy and Gas Federation- FedePEG- meets 
these goals and offers the possibility of supporting the 
interested companies and firms to adhere a joint professional 
association, which, through its size, unity and efforts  can 
represent  a valuable vector  to implement the priority 
objectives of the national energy sector. 

MESAJUL 
VICEPREȘEDINTELUI 
CENTRULUI ROMÂN 
AL ENERGIEI  
MESSAGE FORM THE 
VICECHAIRMAN  OF 
THE ROMANIAN 
ENERGY CENTER
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Fiind  în esență o organizație patronală, înțelegem nevoia 
dialogului cu partenerii noștri, cu autoritățile  statului, 
sindicatele sau alte organizații economice, pentru 
identificarea soluțiilor optime la problemele cu care ne 
confruntăm. 

Ca membri activi ai Centrului Român al Energiei – CRE,  
ne propunem promovarea unui dialog cu instituțiile 
europene din domeniul energetic și cu reprezentanții 
mediului de afaceri, FedePEG fiind de asemenea un 
promotor  al intereselor membrilor săi pe piețele externe 
și un partener de încredere pentru investitorii străini care 
doresc să investească în industria energetică românească.

Avem totala convingere că Centrul Român al Energiei 
va aduce contribuţii importante la punerea în operă a 
proiectelor strategice în domeniul energiei, în special 
în domeniul infrastructurii, că poate susţine şi facilita 
accesarea de fonduri europene, precum și  gestionarea 
unor proiecte complexe  în orice zonă a energeticii 
, promovând în același timp  investiţiile în sistemul 
energetic naţional integrat la nivel regional şi european. 

Ca stat membru al Uniunii Europene, România  trebuie 
să dețină o piață energetică caracterizată de maturitate, 
profesionalism, integritate si bune practici de afaceri, al 
căror rezultat trebuie să se concretizeze în eficiență și 
eficacitate economică.

Being essentially an employers’ organization,  FEDEPEG 
understands the need for a dialogue with our partners,  
state authorities, trade unions or other economic 
organizations, in order  to find out  the best solutions and 
methods to the problems we face with. 

As active members of the Romanian Energy Center, 
we aim to also develop a dialogue with the European 
institutions in the energy sector and with business 
representatives, as FedePEG is  a promoter of its members  
interests  in foreign markets and a reliable partner for 
foreign investors willing to invest in the Romanian energy 
industry.

We are fully convinced that the Romanian Energy Center 
will make important contributions in developing strategic 
energy projects- with a particular focus on infrastructure- 
in supporting and facilitatating  the access to European 
funds and  in managing complex energy projects, while 
also promoting investments in the national energy system  
integratedat at  regional and European level

As a member state of the European Union, Romania 
must have an energy market characterized by maturity, 
professionalism, integrity and best business practices, 
whose  outcomes have to lead to economic efficiency and 
effectiveness.

Mircea VESCAN
Preşedinte FedePEG / Chairman of FedePEG
Vicepreședinte CRE / Vicechairman of CRE

Stimate Cititor,

Anul 2012 a reprezentat un reper in activitatea asociatiei 
profesionale Centrul Roman al Energiei privind dezvoltarea 
si consolidarea relatiilor intre membrii sai, ca reprezentanti ai 
energeticii romanesti, institutiile europene in Bruxelles si cele 
nationale la Bucuresti.

Este primul an complet in care prin eforturile comune ale 
membrilor asociatia a realizat progrese evidente in atingerea 

Dear Reader,

The year 2012 represents a milestone in the activity of the 
Romanian Energy Center (REC) concerning the development 
and consolidation of the relationship between its member 
organisations representing the Romanian Power Industry and 
European Institutions in Brussels as well as National Institutions 
in Bucharest.

This is the first complete activity year. With the common efforts of 
all members, during this year our association has realised a real 
progress towards the objective of becoming an active interface 
between members and national & European authorities in the 
energy field. 

In this first period since starting the REC’s activity has focused in 
the electricity area. In 2012 the services offered by REC started 
addressing the new fields of oil and gas. The activity domain will 
be further extended to other areas including fossil fuels.
This year the REC’s Strategy for Medium and Long Term has 
been defined. Periodic meetings of REC’s members with the 
representatives of the Europea Institutions and National 

MESSAGE FORM THE 
SECRETARY GENERAL  OF 
THE ROMANIAN ENERGY 
CENTER

Mesajul Secretarului 
General al Centrului 
Român al Energiei
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obiectivului de a deveni o interfata activa intre membrii sai si 
autoritatile nationale si europene in domeniul energiei.
In prima etapa, activitatea CRE a fost concentrata in domeniul 
energiei electrice. In anul 2012 serviciile oferite de CRE s-au 
adresat si domeniului de petrol si gaze, urmand ca in etapele 
viitoare sfera de activitate sa se extinda.
Am definit anul acesta Strategia CRE pe termen mediu si lung. 
In strategia CRE un rol important il au intalnirile periodice 
cu reprezentantii institutiilor europene si ai institutiilor 
nationale in domeniul energiei, petrolului si gazelor. Contactul 
permanent, comunicarea si informarea reciproca intre 
Ministerul Energiei si CRE au contribuit la succesul CRE in 
reprezentarea intereselor membrilor.

Evenimentele organizate la Bruxelles si Bucuresti au permis 
consolidarea dimensiunii europene a imaginii sectorului 
energetic romanesc. Un rol important in acest sens l-au avut 
participarile noastre la evenimente nationale si internationale, 
publicatiile si contactele cu reprezentantii mass media. 
Eforturile noastre s-au adresat in acest an intensificarii 
activitatilor de lobby pe langa institutiile Europene in Bruxelles, 
pentru beneficiul si in interesul institutiilor sectorului energetic 
romanesc, inclusiv al membrilor CRE. 
Am avut in vedere reprezentarea interesului acestora in relatia 
cu institutiile Europene, cu alte organizatii internationale 
reprezentative si asociatii in domeniul energiei active in 
Bruxelles.

Secretar General / Secretary General
Centrul Roman al Energiei / Romanian Energy Center

Dorim sa continuam promovarea participarii institutiilor, 
societatilor energetice romanesti de stat si private in procesul 
de decizie al institutiilor europene, precum si participarea lor in 
parteneriate europene, in cadrul programelor de finantare ale 
institutiilor europene.

Multumesc membrilor CRE pentru contributia proactiva la 
implementarea programului de actiuni in 2012. Totodata 
imi exprim convingerea ca implicarea lor mai activa ar putea 
imbunatati si dinamiza activitatea CRE, transformand-o in actiuni 
de interes strategic pentru toti membri.
Adresez invitatia ca prin activitatea viitoare sa aducem impreuna 
contributii la politica energetica europeana si nationala, in 
vederea sustinerii si promovarii investitiilor in sistemul energetic 
national integrat la nivel regional si European. 

Institutions in the area of electricity, oil and gas plays a key role 
in this strategy. The permanent contact, communication and 
exchange of information between the Romanian Ministry of 
Energy and REC had a strong contributio to the success of our 
organisaton in representing mebers’ interest.

The events organised in Brussels and Bucharest allowed the 
consolidation of the European dimension of the Romanian 
energy sector’s image. Our participation to national and 
international events, our publications and contacts with mass 
media have played a key role in this respect.

Our efforts targeted this year intensifying lobbying activities 
towards the European institutions in Brussels, for the benefit 
and in the interest of the Romanian energy sector, including 
REC’s member organisations. We considered representing their 
interest in relation with the European Institutions, with other 
representative international organisations and associations 
active in Brussels in the field of energy.

We would like to continue promoting the participation of the 
Romanian institutions and sate owned companies, as well as 

private companies in the decision making process of European 
institutions. Promoting their participation in European 
partnerships in the framework of EU funding programmes is a 
target defined by REC as well.

I take the opportunity to thank all members for their proactive 
contribution to implementing the REC’s Work Programme 
2012. At the same time I express my conviction with regards to 
the possibility to improve and accelerate the future activities 
of REC, transforming them into actions of strategic interest 
for members. This is feasible only through a more active 
participation of all members. 
I am pleased to invite you to contribue together with REC’s 
members to defining and implementing the european and 
national energy policy with the objective of suporting and 
promoting investments in the Romanian national power system 
integrated at regional and European level.
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PROGRESUL CRE 
PRIVIND  RESPECTAREA 
OBLIGAȚIILOR FAȚĂ DE 

MEMBRII SĂI

1. Strategia Cre – paS 
important in atingerea 
obiEctivEloR  cRE
Având in vedere importanța strategică a sectorului 
energetic românesc in contextul actual al pieței 
regionale de energie în Europa Centrală și de Est, 
perspectiva dezvoltarii de noi proiecte energetice 
în  Romania, în condițiile în care multe organizații, 
asociații naționale în domeniul energiei din țările 
Uniunii Europene și  companii multinaționale au 
birouri de reprezentare la Bruxelles, principalele 
societati de stat alaturi de companii private active 
in sectorul energiei au luat inițiativa privind:
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Crearea noii entități  “Centrul Român al Energiei” - CRE,  menită 
să reprezinte interesele instituțiilor sectorului energetic 
românesc de stat și privat in domeniul energiei: electricitate, 
gaz, petrol, apa, cărbune. 

Asociația profesionala Centrul Român al Energiei și-a început 
activitatea la  Bruxelles și în București în septembrie 2011, după 
ȋnregistrarea sa ca persoană juridică la Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor la Judecatoria Sectorului 1, București. 

CRE facilitează dezvoltarea și consolidarea relațiilor între 
reprezentanții și partenerii care ofera suport domeniului 
energetic din România și institutiile europene din Bruxelles, 
precum și între  institutiile naționale de resort.

Scopul CRE

Centrul Român al Energiei desfașoară o activitate strategică al 
cărei scop este  influențarea politicii energetice la nivel național 
și european, în vederea susținerii și promovării invesțiilor 
in sistemul energetic național integrat la nivel regional și 
european. In această etapă, activitatea CRE este concentrată pe 
domeniul energiei electrice, cu recente extinderi în domeniul 
de gaz și petrol, urmând ca în etapele viitoare sfera sa  de 
activitate să se extindă.

Obiectivul general al CRE 

 � Intensificarea activităților de lobby pe lângă instituțiile 
europene de la  Bruxelles și instituțiile naționale și 
internaționale pentru beneficiul și în interesul instituțiilor 
sectorului energetic românesc, cu prioritate al membrilor 
CRE
 � Reprezentarea interesului membrilor CRE în relația cu 
institutiile europene, cu alte organizatii internaționale 
reprezentative și asociații în domeniul energiei, în special cu 
cele active in Bruxelles
 � Susținerea activă a implementării proiectelor din domeniul 
energetic în care sunt implicati membrii CRE
 � Promovarea unor inițiative legislative în sprijinul programului 
energetic național
 � Promovarea tehnologiilor noi și eficiente în domeniul 
utilizării energiei 
 � Promovarea participării instituțiilor și societăților energetice 
românesti de stat și private în procesul de decizie al instituțiilor 
europene, precum și la participarea acestora în parteneriate 
europene, în cadrul programelor de finanțare ale instituțiilor 
europene și  în alte parteneriate internaționale
 � Participarea la proiecte cu finanțare europeană și 
internațională.

In vederea atingerii acestui obiectiv general, membrii CRE au 
considerat necesară definirea “Strategiei    CRE pe termen 
Mediu si Lung ”.

Pilonii Principali ai Strategiei CRE

Strategia CRE se consolidează pe doi Piloni Principali: 

 � CRE contribuie cu valoare adaugată  la domeniile de afaceri 
ale organizațiilor membre, prin prezența CRE în Grupurile 
de Lucru și Cercurile de Experți în Bruxelles, cu scopul de a 
comunica pozițiile CRE și ale membrilor CRE către Comisia 
Europeana, Parlametul European (ITRE), ACER/CEER. 
 � CRE conduce un Mecanism de Comunicare menit să asigure 
că punctele de vedere ale CRE și ale membrilor CRE sunt 
reflectate in documentele/pozițiile pe care EURELECTRIC, 
ENTSO-E, GEODE, FORATOM, EWEA, etc. le comunică 
părților interesate. 
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Strategia CRE este definită și consolidată 
pe următoarele elemente:

Influența și contribuția proactivă 
în cadrul procesului legislativ 
național și european în domeniul 
energiei.

Acțiunile întreprinse de către 
membrii CRE pentru includerea 
punctelor de vedere ale 
membrilor CRE în reglementarile 
și legislația în domeniu la nivel 
național și european

Promovarea participării instituțiilor, 
societăților energetice românești de 
stat și private în procesul de decizie 
al institutiilor europene este parte 
a obiectivului general al CRE.  În 
acest sens, CRE comunică programul 
lunar /trimestrial al propunerilor de 
reglementări în domeniul energiei ale 
UE, CE și ale Parlamentului European și 
transmite în timp util documentele de 
discuție tuturor membrilor săi (pe site 
sau prin e-mail). O atenție deosebită 
se va acorda documentelor de discuție 
propuse de CEER, ACER, ENTSO-E, 
EURELECTRIC, ETP-WG1,2,3 etc. și 
de Comitetul de Standardizare CEN, 
CENELEC și ETSI.
De asemenea  sunt prevazute 
interacțiuni cu procesele legislative 
în fazele incipiente,  de definire a  
obiectivelor și cadrul general al acestor 
procese. Aceste interacțiuni includ 

contacte directe cu factorii responsabili 
si comunicarea din timp a pozițiilor si 
punctelor de vedere ale membrilor 
CRE. Cooperarea CRE cu alte asociații 
profesionale și/sau organizații cu interese 
și opinii  comune sau asemanatoare 
poate contribui la creșterea gradului de 
succes al inițiativelor CRE.

CRE va acționa în vederea stimulării 
consumului de energie electrică în 
condiții de eficiență energetica, la nivel 
național și european. Aceasta activitate 
va avea atât caracter de lobby, cât și 
caracter informativ și educațional.

Un obiectiv imediat al CRE este ca 
asociația să devină o interfață activă 
între membrii săi și autoritățile națonale 
și sau europene în domeniul energiei. 
Prin demonstrarea capabilității și 
expertizei în domeniu,  CRE poate deveni 
o structură ale carei opinii să fie luate 
în considerare de către decidenți din 
domeniul energetic pe plan național 
și european. CRE acționează în sensul 
asigurării protecției membrilor din punct 
de vedere  legislativ si economic. 

Conducerea participativă a CRE și 
rolul membrilor săi

Participarea membrilor CRE la  
activitățile inițiate și derulate 
de CRE pentru pentru atingerea 
așteptărilor și obiectivelor 
acestora. 

Membrii Centrului Roman al Energiei...

 � Convinși că realizarea obiectivelor 
individuale și commune, bazate pe 
cooperare este de interes vital pentru 
mentinerea si dezvoltarea activitatii 
lor,
 � Convinși că, pentru menținerea 
obiectivelor și interesul progresului 
economic, se impune o unitate 
mai strânsă între membrii  a caror 
activitate este animată in cadrul 
aceleiasi sfere de activitate,
 � Considerând că, pentru a raspunde 
acestor necesități și aspirațiilor 
manifestate în această privință de 
organizațiile lor, este necesară crearea 
unui cadru care sa grupeze membrii 
CRE într-o asociație mai strânsă,

... au decis, in consecinta, să adopte 
principiul Conducerii Participative a CRE.

In conformitate cu acest principiu, 
succesiv, fiecare doi membri colectivi ai 
CRE vor contribui la orientarea activității 
și la definirea priorităților și acțiunilor pe 
perioade de câte trei luni începand cu 
luna  ianuarie 2013.

Promovarea participării 
companiilor energetice românesti 
la Proiecte Europene Pilot și 
la Proiecte Demonstrative 
promovate de  UE

Participarea membrilor CRE la 
parteneriate europene, în cadrul 
programelor de finanțare ale instituțiilor 
europene este o prioritate pentru  
atingerea obiectivului general al CRE. 

2. ElEmEntE dE baza  în stRatEgia cRE
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Conducerea CRE urmărește 
constant oportunitățile de 
includere a membrilor CRE în 
parteneriate pentru proiecte 
europene.

In acest sens, CRE a incheiat în martie 
2012 un Protocol de Parteneriat având 
ca obiect asocierea dintre Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică 
(ANCS) şi CRE la activităţile Oficiului 
Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie 
pe lângă Uniunea Europeană (ROST).  
Protocolul prevede schimb de 
informații periodice între cele două 
organizații privind oportunităţile de 
colaborare şi parteneriate europene 
şi internaţionale de interes naţional 
despre care ia cunoştinţă în cadrul 
contactelor lor bilaterale, asigurându-
se totodata informarea membrilor CRE 
si a comunităţii ştiinţifice româneşti în 
domeniul de expertiză energie.

CRE prezintă lunar prin „Monitorul  
Energetic RO – UE” o informare asupra 
proiectelor pilot și demonstrative 
ce le derulează diverse companii de 
profil energetic din Europa, în cadrul 
programelor de cercetare dezvoltare, 
cum ar fi  Strategic Research Agenda , 
ENTSO-E : The European Electricity Grid 
Initiative(EEGI) - EDSO for Smart Grids , 
call-urile CE-DGEN, etc.

Dezvoltarea relațiilor de afaceri 
ale companiilor energetice 
românești, membre ale CRE

Contribuția cu valoare adăugată 
domeniilor de afaceri ale 
organizațiilor membre, prin 
prezența CRE în Grupurile de 
Lucru și Cercurile de Experți de 
la  Bruxelles reprezintă  unul 
dintre principalii piloni  ai 
Strategiei CRE.

Reprezentarea interesului membrilor CRE 
în relația cu institutiile Europene, cu alte 
organizații internaționale reprezentative 
și asociații în domeniul energiei , active 
in Bruxelles,  este parte din obiectivul 
general al CRE. 

Identificarea oportunităților privind 
dezvoltarea afacerilor membrilor CRE 
reprezintă o prioritate permanentă 

a CRE. Participarea reprezentantilor 
membrilor CRE si a secretariatului CRE 
la întâlniri și evenimente internaționale 
ofera o cale de abordare a acestei 
priorități. In plus, evenimentele 
organizate periodic de CRE la București și 
la Bruxelles (Conferințe, Mese Rotunde) 
permit crearea cadrului de cooperare și 
dezvoltare a afacerilor membrilor CRE.

Direcții importante  de acțiune :
 � explorarea posibilităților de contracte 
de lucrări pe piețele externe, în 
special în Europa de Sud Est și Balcani 
și abordarea în echipă (membrii CRE/
grupuri de membrii CRE) a proceselor 
si proiectelor externe
 � comunicarea pozițiilor și opiniilor 
membrilor CRE către instituțiile 
europene (Comisia Europeană, 
Parlametul European (ITRE), ACER/
CEER), precum și catre institutiile 
naționale, pentru sustinerea si 
consolidarea afacerilor membrilor 
CRE
 � organizarea, împreună cu 
reprezentanții companiilor membre 
CRE, de vizite de lucru la sediile 
companiilor similare de profil din UE 
care au promovat proiecte pilot sau 
demonstrative în domeniul celor mai 
noi  tehnologii smart metering/smart 
grids,  în vederea diseminării bunelor 
practici și a lecțiilor învățate.

Crearea Centrelor de Expertiză

Centrele de Expertizare 
reprezintă o condiție necesară 
pentru eficientizarea  activității 
CRE

Fiecarui Centru de Expertiză îi sunt 
asociate unul sau mai multe Domenii de 
Afaceri (DA). In această etapă a evoluției 
CRE sunt definite urmatoarele Domenii 
de Afaceri:

I. Producerea energiei electrice 
( hidro, termo, nucleară, surse 
regenerabile)

II. Transportul energiei electrice
III. Distribuția  energiei electrice 
IV. Smart Grids/ Smart Cities
V. Echipamente Electrice
VI. Infrastructura critică
VII. Piața de energie
VIII. Petrol și gaze
IX. Cărbune

Pentru fiecare din Centrele de Expertiză 

definite, Consiliul Director CRE propune 
și Adunarea Generala CRE aprobă 
nominalizarea Managerilor Domeniului 
de Afaceri (MDA).

MDA sunt experti delegati de societatile 
membre CRE. Profilul si experienta 
lor sunt determinate de cerintele 
domeniului de afaceri. Managerii 
Domeniului de Afaceri sunt responsabili 
pentru definirea Termenilor de Referinta 
pentru fiecare Centru de Expertiza.

Consolidarea Procesului de 
Valorificare a informațiilor 
comunicate de către CRE  
organizațiilor  membrilor săi

Modul de comunicare și 
disemniare a informațiilor 
reprezintă o preocupare 
permanentă  a CRE, pentru o cât 
mai bună valorificare a acestora 
de către membrii săi. 

Se au în vedere următoarele:
 � Preselecția de către CRE a  
informațiilor, în funcție de profilul 
si sfera de activitate a membrilor 
CRE și structurate pe grupuri de 
interes, domenii de afaceri  și și părți 
interesate.
 � Fluxul de comunicare a informațiilor 
CRE: instituții europene, asociații 
Europene în Energie, instituții 
naționale, asociații naționale în 
energie, fonduri de investiții; 
comunităție de Afaceri (ex. AOAR); 
Patronatele din Energie; 
 � Utilizarea Buletinului Informativ CRE/
Newsletter ca vector de comunicare 
între membrii CRE (transmiterea de   
informații/articole spre publicare )
 � Informarea ANRE privind obiectivele 
rolul și locul și CRE pe piața de energie 
din România

Realizarea unui Centru de 
Formare Profesională CRE în 
domeniul afacerilor europene 
pentru angajații entităților 
membre CRE, cu propunerea de 
programe viitoare 

Perspectiva programelor viitoare ale CRE 
include proiectul “Universitatea CRE” 
de realizare a unui Centru de Formare 
Profesionala CRE a angajaților entităților 
membre  CRE in domeniul afacerilor 
europene.
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Proiectul vizează oportunitatea 
organizării de către CRE 
de cursuri cu participarea 
experților din cadrul entităților 
membre CRE, in calitate de 
lectori 

 �Master in Utilitati in Energie 
 � Cursuri Postuniversitare – 
Management, strategie și politica 
energetică, tehnologii moderne în 
domeniul energetic
 � Practica postdoctorală în domeniul 
energetic.

Odată lansat, Programului de Inițiere 
și Formare a Personalului CRE se poate 
derula, în funcție de disponibilitatea 
membrilor săi, prin delegarea 
reprezentanților membrilor CRE pentru 
desfășurarea activității de inițiere și 
formare în cadrul Biroului CRE de la 
Bruxelles.

Programul de Initiere si Formare a 
Personalului delegat al membrilor CRE 
presupune delegarea de catre membrii 
CRE a unui expert în domeniul energiei 
care să desfașoare o activitate de inițiere 
și formare în cadrul Biroului CRE la 
Bruxelles. Costurile de participare la acest 
Program sunt suportate de membrii CRE. 
Programul va contribui la creșterea 
nivelului de reprezentare a CRE și la 
pregatirea evenimentor viitoare si  
presupune:

 � Susținerea activitătii de secretariat al 
CRE prin corespondenta cu membrii, 
pregatirea rapoartelor intalnirilor 
reprezentantilor CRE, etc; 
 � Pregatirea sedintelor si intalnirilor 
reprezentantilor CRE cu reprezentanti 
ai institutiilor europene si romanesti 
si in domeniului energiei cu sediul in 
Bruxelles;
 � Contributia directa la definirea si 
pregatirea activitatilor viitoare ale 
CRE;
 � Contributia delegatului la organizarea 
evenimentelor CRE pe baza 
cunoasterii specificului activitatii, al 
obiectivelor si prioritatilor organizatiei 
de la care provine;

CRE - Punct Național de Contact 
(PNC) efectiv pentru Energie în 
România
 
Intensificarea activității de 
lobby în interesul instituțiilor 
sectorului energetic românesc, 
colectarea, analizarea și 
diseminarea informațiilor 
și deciziilor relevante în 
domeniul energiei, valorificarea 
elementelor strategice, politice, 
tehnice, sociale, legislative 
și instituționale cu conexiuni 
directe sau indirecte în sectorul 
energetic european și național, 
facilitarea contactelor între 
membrii CRE și organizațiile 
internaționale de profil

 � Lobby pentru formarea de consorții cu 
parteneri europeni pentru accesarea 
fondurilor europene în domeniul 
cercetării și inovării din sectorul 
energetic; pregatirea activității de 
lobby în domeniul energetic pe lângă 
reprezentanții instituțiilor europene 
inclusiv Comisia Europeana si 
Parlamentul European;
 � Participarea în programele de 
finanțare ale Comisiei Europene; 
crearea de parteneriate pentru 
participarea în proiecte europene; 
promovarea și identificarea surselor 
de finanțare, consultanța în 
implementarea proiectelor in care 
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membrii CRE sunt parteneri;
 � Informarea membrilor CRE privind 
acțiunile si initiativele institutiilor 
europene in domeniul  energiei 
electrice; Comunicarea calendarului 
principalelor evenimente in domeniu 
organizate la Bruxelles si Participarea 
la evenimente specifice domeniului 
energetic organizate de alte institutii 
in Bruxelles;
 � Contacte si schimb de informatii intre 
membrii CRE si toate structurile, 
organismele nationale, europene 
si internationale din domeniul 
energetic si domeniile conexe pentru 
identificarea oportunitatilor de 
afaceri; Exploratea oportunitatilor 
privind incheierea de parteneriate 
intre membrii CRE si organizatii 
similare din tarile UE;
 � Informarea comunitatii stiintifice 
si tehnice prin organizarea de 
manifestari stiintifice si expozitionale, 
editarea de publicatii, materiale 
informative, rapoarte, actiuni in 
sprijinul activitatilor de cercetare-
dezvoltare si inovare;
 � Diseminarea de studii, rapoarte 
in domeniul energiei, colectarea, 
prelucrarea si diseminarea datelor 
privind resursele energetice si 
tehnologiile aferente; inclusiv 
diseminare strategii, legislatii 
europene in domeniul energiei, 

reglementari ACER, CEER, publicatii 
EURELECTRIC, ENTSO-E, ETP-
WG1,2,3,4 etc.; actualizări privind 
programele curente de finanțare în 
domeniile de interes ale membrilor 
CRE;
 �Organizarea unei biblioteci CRE si 
realizarea accesului la documentatia 
electronica in domeniu;
 �Organizarea de întâlniri bilaterale 
intre reprezentanti ai institutiilor 
sectorului energetic romanesc si 
reprezentanti ai institutiilor europene 
si al altor reprezentante ale utilitatilor 
europene cu sediul in Bruxelles;
 � Implementarea unor programe 
de crestere a vizibilitatii sectorului 
energetic romanesc pe plan european 
si regional; 
 � Realizarea si diseminarea rapoartelor 
privind participarea membrilor CRE 
la conferințe, simpozioane,mese 
rotunde, expoziții etc. pe domeniile 
de afaceri ale Centrelor de Expertiză. 
Vor fi evidentiate acțiuni strategice 
în domeniu, noi tendințe și provocări 
pentru părți interesate: producători 
de energie, agregatori,operatori de 
piață, OTS și OD, furnizori de energie, 
clienți,  furnizori de echipamente, 
reglementatori etc.

.
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3. consolidaREa Rolului 
cEntRului Român al 
EnERgiEi în stRatEgia 
și politiCa energetiCa 
româneaSCă și europeană

Principalele direcții de acțiune pentru  consolidarea 
rolului Centrului Român al Energiei în strategia și politica 
energetica românească și europeană:

 � Implicarea activă a membrilor CRE pentru promovarea 
unui mediu profesional de calitate superioara în sistemul 
energetic românesc , precum și la nivelul legislativ si de 
reglementare 
 � Intâlniri cu reprezentanți ai Ministerului Economiei și 
Mediului de Afaceri
 � Intalniri cu reprezentanti ai Comisiei Europene: DG 
Energie, DG Conect, DG R&D;
 � Intâlniri cu membrii CRE;
 � Intâlniri cu potențiali noi Membri CRE;
 � Asigurarea unui mediu intern CRE bazat pe comunicare, 
colaborare si respect.

Calendarul întalnirilor periodice cu reprezentanții 
instituțiilor europene și ai instituțiilor naționale în domeniul 
energiei, petrolului și gazelor este deosebit de  important 
pentru strategia CRE. 

Contactul permanent, comunicarea și informarea reciprocă 
între Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri și CRE este 
o condiție necesară pentru succesul CRE în reprezentarea 
intereselor membrilor săi.

Deoarece unul din dezideratele permanente ale CRE îl 
constituie  creșterea numărului  său de  membri, au fost 
întreprinse acțiuni de prezentare a scopului și obiectivelor 
CRE pe lângă: ROMGAZ, ISPE, ENERGY HOLDING, Complexele 
Energetice, alte organizații în domeniul energiei, petrol si gaze, 
etc. Membrii CRE sunt incurajați să promoveze activitățile CRE 
și altor potențiali membri.

Pe baza  chestionarului adresat membrilor săi  privind 
“Priorități în activitatea membrilor CRE și așteptările pe 
termen mediu si lung ale acestora”, CRE a publicat în 2012 o 
primă viziune a membrilor sai  cu privire la  Strategia Centrului 
Roman al Energiei.  Obiectivele chestionarului  sau fost: 
definirea prioritatilor si așteptărilor membrilor în activitatea 
CRE; consolidarea si eficientizarea procesului de valorificare 
a informațiilor oferite de CRE entităților din care fac parte 
membrii săi ; platforma de comunicare CRE și contribuția la 
procesul de definire a  strategiei și politicii CRE. 

Un alt element important in formularea strategiei il reprezinta 
luarea in considerare a “competiției” cu privire la  serviciile 
oferite   membrilor.

Aceasta primă viziune a membrilor CRE privind strategia 
Centrului Roman al Energiei nu reprezinta un document 
exhaustiv, ci mai degrabă o provocare la discuții și dezbateri 
viitoare pe aceasta temă.
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4. sERvicii ofERitE 
mEmbRiloR cRE
Serviciile oferite membrilor CRE sunt armonizate strategiei  
CRE  și urmaresc atingerea obiectivelor individuale ale 
membrilor, in conditiile respectarii prevederilor Statutului 
CRE. Aceste servicii includ:

 � Reprezentarea intereselor membrilor în cadrul procesului 
legislativ national si European in domeniul energiei
 � Promovarea participării companiilor românești membre ale 
CRE în Proiecte Europene Pilot si în Proiecte Demonstrative 
promovate de UE 
 � Sustinerea activa in implementarea proiectelor din 
domeniul energetic in care sunt implicati membrii CRE
 � Contributia la dezvoltarea relatiilor de afaceri ale 
companiilor romanesti membre ale CRE
 � Promovarea imaginii membrilor CRE conform Planului 
de Promovare si Imagine a CRE Membrii CRE pot trimite 
informatii/articole pentru publicare in Newsletter/Buletin 
Informativ CRE
 � Valorificarea potentialului uman si profesional al Membrilor 
CRE prin activitatea specifica a Centrelor de Expertiza;
 � Perfectionarea si dezvoltarea carierei personalului selectat 
din cadrul membrilor CRE in cadrul Centrului de Formare 
Profesionala a Personalului Membrilor CRE in domeniul 
Afacerilor Europene
 � Participare in Programele Viitoare CRE, Universitatea 
CRE,  cu participarea expertilor Membrilor CRE in calitate 
de Lectori: pentru  master in Utilitati in Energie, Cursuri 
Postuniversitare – Management, Strategie si Politica 
Energetica, Practica postdoctorala in domeniul energetic
 � Informare permanenta si comunicare intre CRE si 
organizatiile membre; transferul catre membrii sai a 
expertizei CRE ca Punct National de Contact (PNC) efectiv 
pentru Energie in Romania. 
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5. programul de aCtivități Cre 2013
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consolidaREa imaginii cRE

Paginia de web a CRE

Centrul Român al Energiei  a realizat și gestioneaza propria 
pagina de web www.crenerg.org

Interviuri  

In  anul 2012 conducerea CRE a participat la: 
 � cinci  interviuri la Radio  România Actualități 
 � un interviu acordat în exclusivitate de președintele CRE 
ziarului BURSA (24 octombrie) pe tema „Smart City Sibiu – 
Proiect Pilot CRE”

IMAGINEA CENTRULUI 
ROMAN AL ENERGIEI
Membrii CRE contribuie permanent la crearea/consolidarea 
imaginii CRE si sustin promovarea CRE prin actiunile 
departametelor proprii. 
CRE a realizat Planul de Promovare si Imagine CRE care 
prevede urmatoarele:

 � Elaborarea Raportului  Anual  CRE - 2013
 � Intocmirea unui  raport lunar CRE privind activități și 
evenimente relevante domeniului energiei la nivel european 
si național - Monitor Energetic RO – EU

 � Publicarea de  articole, interviuri in mass media cu privire la  
activitatea membrilor CRE
 � Actualizarea pliantului de prezentare CRE
 � Cresterea calitatii site-ului CRE
 �Organizarea de  intâlniri la Ministerul Energiei cu companiile 
din coordonarea acestuia pentru prezentarea activității CRE
 �Organizarea erxpoziției de fotografie “Energia Românească” 
cu ocazia evenimentului  “Romanian Energy Day” la Bruxelles.

Conferinte de Presa

CRE a organizat în 2012 două conferințe de presă: 
 � 25 aprilie la Bruxelles, la Reprezentanța Permanentă a 
României pe lânga UE, cu prilejul inaugurării biroului CRE la 
Bruxelles
 � 27 septembrie la București, la Academia Română, cu ocazia 
evenimentului „CRE INFO DAYS: Energy, R&D, ICT”.
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Mediatizare activități CRE

 � 23 februarie 2012, ora 13:30 -RRA: “Actualitatea în 
dezbatere”, realizator: Alexandra Andon.  Reprezentanții CRE 
impreună cu Ionuț Purica au discutat  asupra  descoperirii 
unui important zăcământ de gaze în Marea Neagră.

 � 19 martie,2012 ora 13:31 - RRA: “Actualitatea în dezbatere”, 
realizator: Dragoş Ghiţulete. CRE împreună cu domnii 
Iulian Iancu, preşedintele Comisiei de industrie din Camera 
Deputaţilor, Jean Constantinescu, expert energie și Dan 
Plaveti, directorul  ANRE au discutat asupra  proiectului de 
lege privind energia electrică şi funcţionarea ANRE 

 � 25 aprilie, 2012,ora 9:30 – RRA – Eurointerviu cu CRE, 
realizator: Dan Preda – inaugurarea biroului CRE la Bruxelles

 � 26 aprilie, 2012 – TVR1: Sub titlurile „Lobby pentru sistemul 
energetic” si „România face primii pași în lobby-ul european: 
sectorul energetic si-a inaugurat la Bruxelles un birou de 
reprezentare” au fost prezentate obiectivele Centrului 
Roman al Energiei a difuzat imagini de la Conferinta de Presa 
organizata la Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe 
langa UE – cu prilejul inaugurarii biroului CRE la Bruxelles, 
realizatorul fiind Magdalena Moreh – corespondent TVR la 
Bruxelles.

 � 31 mai, 2012, ora 9:30 – RRA – Eurointerviu cu CRE, realizator: 
Dan Preda – Subiectul discutiei: energia regenerabilă in 
Europa si in Romania.

 � 27 septembrie, 2012 ora 9:30 – RRA – Eurointerviu cu CRE, 
realizator: Dan Preda – Subiectul discutiei: evenimentul 
Centrului Roman al Energiei „CRE INFO DAYS: Energy, R&D, 
ICT”organizat la sediul Academiei Romane din Bucuresti.

Buletin  CRE Info Bruxelles și Newsletter CRE Monitor Energetic RO – UE
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DIMENSIUNEA  
EUROPEANA – RELAȚII 
CRE SI REPREZENTARE 
EXTERNA
Unul din principale deziderate ale CRE este  menținerea 
standardelor de calitate ridicate privind activitatea sa. In acest 
sens, chiar de la începutul anului 2013 au avut loc  întâlniri 
importante ale membrilor CRE cu înalte oficialități din țară și de 
la Bruxelles 

intâlniri și inițiative la 
bRuxEllEs si bucuREsti

 � Intâlnire la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă 
Uniunea Europeană

 � Intâlnire CRE cu reprezentanții CEEP Central Europe Energy 
Partners. (http://www.ceep.be/). Intâlnirea a  avut loc la 
sediul CEEP din Bruxelles miercuri 23 ianuarie 2013. La 
intâlnire a participat domnii Janusz Luks – CEO ,  Marcin 
Bodio - Director Planning & Research Coordination și Stelian 
Gal - presedintele CRE.  Discuțiile purtate s-au axat pe 
identificarea de soluții privind modul de cooperare între cele 
două 
 � asociații CRE si CEEP, care au obiective și misiuni similare. 
Reprezentanții celor doua organizații au convenit explorarea 
oportunităților de cooperare pe baza  unui Memorandum de 
Ințelegere între cele doua părți.  După aprobarea de către 
Consiliul Director CRE, MoU  va fi trimis in atentia conducerii 
CEEP pentru analiză și comentarii în vederea semnării lui.

 � Intâlniri CRE la Ministerul Energiei din România. Obiectivele 
și Programul de Activitate CRE pentru anul 2013  au fost 
prezentate Ministrului Economiei, dl.  Varujan Vosganian 
și Ministrului Energiei, dl. Constantin Niță cu prilejul vizitei 
efectuate de președintele CRE, dl.  Stelian Gal din ziua de  
8 ianuarie 2013. După prezentarea activității desfășurate de 
CRE în anul 2012 și al programului de activități pentru  2013,  
a fost abordat modul de  reprezentare a industriei energetice 
românești în relațiile cu instituțiile europene. Cei doi înalți 
oficiali  au apreciat pozitiv activitatea CRE, confirmând 
intenția de a susține CRE în acțiunile sale viitoare, inclusiv 
Evenimentul International “ROMANIA - an Energy Pole in 
Europe”, ce va fi organizat de Centrul Roman al Energiei la 
Sediul Comitetului Economic si Social European la Bruxelles 
în ziua de 15 mai 2013. Organizarea evenimentelor de 
referinta programate in anul 2013: Romanian Energy Day 
la Bruxelles si Info Days Energy, ICT, R&D la Bucuresti a fost 
foarte apreciata.

 �O întâlnire a CRE cu societățile aflate în coordonarea 
Ministerului Energiei va fi organizata la Ministerul Energiei 
in cursul lunii februarie 2013. Scopul acestei intalniri este 
prezentarea obiectivelor și activității CRE.

partiCiparea Cre  la 
evenimentul internațional 
“smaRt EnERgy community 
togEthER”
Reprezentanții CRE au participat activ la Evenimentul 
International “Smart Energy Community together” organizat la 
Centrul de Conferinte RAI de la Amsterdam în 9-11 Octombrie, 
2012.

Un număr de 6700 participanti au luat parte la lucrarile celor 
trei conferințe: „Transmission and Distribution Smart Grids 
Europe 2012”, „Metering and Billing” și  „Smart Homes”  
arătând că această întâlnire a reprezentanților industriei 
energetice reprezintă platforma profesioniștilor în „smart 
energy”.
 

Centrul Roman al Energiei a fost reprezentat de dl. Stelian 
Gal care a prezentat lucrarea cu titlul “Critical infrastructure 
protection in the Romanian transmission system - new 
challenges” in cadrul Sesiunii “Electricity transmission: 
interconnections, congestion and capacity” miercuri 10 
octombrie.
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comunicaREa cu mEmbRii 
Români in comitEtul 
pentru induStrie, 
cERcEtaRE si EnERgiE din 
parlamentul european
In scopul susținerii  obiectivului CRE privind 
dezvoltarea activității de lobby în interesul 
instituțiilor sectorului energetic, în anul 2012  
au fost menținute și dezvoltate contactele 
inițiate cu toti membrii români în cadrul 
Comitetului pentru Industrie, Cercetare si 
Energie (ITRE) din cadrul Parlamentului 
European.

In comunicarea cu membrii români ai Comisiei de Industrie, 
Cercetare si Energie - ITRE: doamnele Adina Valean, Adriana 
Ticau și domnii  Marian- Ioan Enciu și Jean Marinescu au fost 
prezentate scopul si obiectivele CRE, activitățile derulate în 
2012 și cele de perspectivă, precum și profilul membrilor 
acestei organizații românești în domeniul strategiei și politicii 
energetice cu reprezentare in Bruxelles.

Comunicarea cu membrii ITRE reprezintă o prioritate 
pentru reprezentanţa CRE la Bruxelles si o cale de a conecta 
industria energetică românească la strategia si politica 
energetiăa europeană. EVENIMENTE CRE 2012

comunicaRE cu 
reprezentanta permanentă 
a româniei pe lângă uniunea 
europeană Si Cu ambaSada 
RomâniEi în REgatul bElgiEi

Pregatirea evenimentelor CRE 2012 la Bruxelles: inaugurarea 
Biroului  CRE si Masa Rotunda „Financial Solutions for Future 
Energy Projects”, a fost realizată în permanentă comunicare 
cu Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea 
Europeană și cu Ambasada României în Regatul Belgiei.
Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea 
Europeană a oferit spațiul pentru organizarea festivității de 
lansare a CRE la Bruxelles și a contribuit direct la organizarea 
evenimentului și a conferinței de presă desfășurate în ziua de 25 
aprilie 2012.
E.S.,dl. Cristian Bădescu,reprezentant permanent adjunct al 
Reprezentanței  Permanente a României pe lângă Uniunea 
Europeană a salutat înființarea CRE la Bruxelles și și-a exprimat  
susținerea activităților viitoare ale CRE.
Ambasada României a oferit de asemenea  suportul  în 
desfășurarea viitoarelor proiecte CRE, în special prin contacte 
directe cu organizații care desfașoara activități în domeniul 
energiei în Belgia. 
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dEschidEREa biRoului 
cEntRului Român al 
EnERgiEi la bRuxEllEs

Miercuri 25 aprilie 2012 a avut loc, la sediul 
Reprezentanţei  Permanente a României pe 
lângă UE, inaugurarea biroului de la Bruxelles 
a Centrului Român al Energiei (CRE). 

În alocuţiunea sa de deschidere, E.S., dl. 
Cristian Bădescu a subliniat importanța 
reprezentării sectorului energetic românesc 
la nivel european, iar dl. Stelian Gal a 
evidenţiat perspectiva dezvoltării strategice 
a sectorului energetic românesc în contextul 
actual al pieţei energiei regionale în Europa 
de sud-est. 
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Dl. Michael Hager membru al cabinetului comisarului pentru 
energie, dl. Gunther Oettinger, a salutat prezenţa CRE la 
Bruxelles și a declarat: „România şi sectorul energetic pot avea 
un rol crucial în stabilirea unei adevărate politici energetice 
europene în următorii ani şi se bazează pe cooperarea şi 
sprijinul CRE în atingerea acestui obiectiv”.
La eveniment au participat peste 80 reprezentanţi  ai sectorului 
energetic românesc şi european, alături de personalităţi cu rol 
şi activitate recunoscute în domeniul energiei la nivel naţional şi 
internaţional. 

„Noi avem un angajament, acela de a acţiona cu seriozitate 
în perioada următoare pentru a îmbunătăţi semnificativ rata 
de absorbţie a fondurilor comunitare. Contăm pe contribuţia 
Centrului Român al Energiei în abordarea sistematică a 
proiectelor strategice în domeniul energiei, în special în 
infrastructura energetică. Contribuţia CRE în accesarea şi 
gestionarea acestor fonduri este importantă pentru România, 
la fel de importantă ca şi prezenta sa în procesul de decizie al 
instituţiilor europene în domeniul energiei, a arătat dl. Cristian 
Bădescu în alocuţiunea sa. Energia este un domeniu important. 
Proiectele în acest domeniu pot contribui la creşterea noastră 
economică pe termen scurt, pe termen mediu.” a continuat dl. 
Bădescu.

„CRE desfăşoară activitatea strategică cu scopul de a influenţa 
politica energetică europeană, în vederea susţinerii şi 
promovării investiţiilor în sistemul energetic naţional integrat 
la nivel regional si European.” a evidenţiat dl. Stelian Gal  că „In 
aceasta etapă, activitatea CRE este concentrată in domeniul 
energiei electrice, urmând ca în etapele viitoare sfera de 
activitate să se extindă.”

Mesajul Ministerului Economiei si Mediului de Afaceri a fost 
transmis de dl. Alexandru Săndulescu -director general, Direcția 
Generală Energie și Mediu din cadrul Ministerul Economieișsi 
Mediului de Afaceri (MECMA). Dl. Săndulescu a subliniat 
importanța reprezentării sectorului energetic românesc 
la nivel european și rolul cheie pe care Centrul Român al 
Energiei îl poate avea în acest context :”Unul din obiectivele 
României este acela de a acţiona în perioada următoare pentru 
îmbunătăţirea semnificativă a ratei de absorbţie a fondurilor 
comunitare. Contăm pe contribuția Centrului Roman al Energiei 
în abordarea sistematică a proiectelor strategice în domeniul 
energiei, în special în infrastructura energetică.”



29

Discuțiile purtate cu acest prilej au continuat în cadrul Mesei 
Rotunde organizate de CRE în 26 aprilie 2012, cu tema 
”Financial Soșlutions and Options for Future Energy Projects”,  
Circa 30 de reprezentanți ai sectorului energetic românesc 
și membrii marcanți ai entităților  membre CRE au contribuit 
activ la discuțiile axate pe următoatrele subiecte: Experiența 
Vattenfall în afaceri europene, Proiect Pilot Smart City, 
Securitatea energetică în Europa, Soluții financiare pentru 
proiecte energetice Rapoarte CESE, Rețelele viitorului in 
2050, Rețele inteligente – o mare provocare pentru sisteme 
energetice complexe.

Dl. Per Halberg, reprezentantul Vattenfall a oferit susținerea in 
desfășurarea activităților viitoare ale CRE, în special prin schimb 
de experiență și introducerea reprezentanților CRE în organizații 
cu  activități în domeniul energiei in Bruxelles.

In cadrul conferinței de presă organizată  de CRE  pe 25 
aprilie a sediul Reprezentanței  Permanente a României pe 
lângă UE, reprezentanții CRE au prezentat mesajul liderilor 
organizaţiilor sectorului energetic românesc de stat şi private, 

privind obiectivul general, scopul şi activităţile CRE, transmis 
reprezentanţilor instituţiilor europene şi româneşti şi 
organizaţiilor reprezentative în domeniul energiei care 
activează la Bruxelles.

A fost prezentata dimensiunea europeană şi cadrul relaţiilor 
CRE cu instituţiile europene, cu alte organizaţii internaţionale 
similare cu sediul în Bruxelles, precum şi cu organizaţii şi 
asociaţii internaţionale şi româneşti active în domeniul 
energiei.

Centrul Român al Energiei– CRE este o 
organizaţie profesională pentru companiile şi 
societăţile energetice româneşti şi activează, în 
prezent în domeniul energiei electrice, pentru 
a asigura condiţiile cele mai libere şi favorabile 
competiţiei şi progresului cu scopul asigurării 
dezvoltării, creşterii economice şi bunăstării în 
România.
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cRE info days:                       
energy, r&d, iCt
Evenimentul  „Romanian Energy Center INFO DAYS: Energy, 
R&D, ICT” a avut loc între  26- 27 septembrie 2012 in Sala Aula 
Magna a  Academiei Române in Bucuresti și a fost organizat 
de CRE, în colaborare cu Comisia Europeană, cu sprijinul 
Academiei Române și al Comitetului Național Român al 
Consiliului Mondial al Energiei.
Obiectivul principal a fost informarea participanților privind 
liniile directoare curente ale Programului Cadru 7 de Cercetare 
(FP-7-2013), evidențierea priorităților programelor de finanțare 
pentru energie, a oportunităților de finanțare pentru proiecte 
“ICT for Green”, precum și a domeniilor de cercetare cheie în 
domeniul energiei. 

Sesiunea I, “Energie“ a fost moderată de d-na 
Daniela Scripcariu, vicepreședinte CRE și director 
general Tractebel Engineering. Obiectivul acestei 
sesiuni a inclus informarea participanților privind 
liniile directoare curente ale Programului Cadru 
7 de Cercetare (FP-7-2013) si a priorităților 
programelor de finanțare pentru energie. La 

maSa rotundă “Soluții 
finanCiare pentru proieCte 
EnERgEticE viitoaRE”
 
Masa Rotundă “Soluții financiare pentru proiecte energetice 
iiitoare” a fost organizată  la Neptun în ziua de 20 iunie, 2012 în 
cadrul manifestarilor FOREN 2012 
Evenimentul, la are au participat peste 40 de specialiști  a fost 
conceput ca o continuare a discuțiilor abordate in cadrul primei 
Mese Rotunde CRE cu aceeași temă organizată la Bruxelles în 
aprilie 2012

Subiectele abordate au inclus:
 � Proiecte de succes in cercetare - abordarea IMT în 
identificarea soluțiilor de finanțare la nivel european si 
national
 � Aspecte practice ale atragerii de capital și finanțării 
proiectelor de energie regenerabilă
 � Solutii financiare în proiecte de integrare a surselor 
regenerabile de Energie
 � Perceptia schimbarii în sistemele energetice – provocarea 
soluțiilor financiare
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acest obiectiv se adauga prezentarea prioritatilor 
nationale ale Romaniei in domeniul energiei in 
contextul actual al noii legi a energiei, precum si 
prezentarea unei initiative a membrilor Centrului 
Roman al Energiei – Proiectul Pilot – Oras 
inteligent Sibiu.

În alocuţiunea sa de deschidere, dl. Alexandru Săndulescu, 
director general, Direcția Generală Energie și Mediu din 
cadrul Ministerul Economiei si Mediului de Afaceri (MECMA), 
a subliniat importanța reprezentării sectorului energetic 
românesc la nivel European si rolul cheie pe care Centrul 
Roman al Energiei il poate avea in acest context. ”Unul din 
obiectivele României este acela de a acţiona cu seriozitate în 
perioada următoare pentru îmbunătăţirea semnificativă a ratei 
de absorbţie a fondurilor comunitare. Contăm pe contribuția 
Centrului Roman al Energiei în abordarea sistematică a 
proiectelor strategice în domeniul energiei, în special în 
infrastructura energetică”, a subliniat dl.Sănduescu.

Dl. Stelian Gal, preşedintele CRE, a evidenţiat în continuare 
rolul cheie al Centrului Român al Energiei în consolidarea 
dimensiunii europene a sectorului energetic romanesc și 
perspectiva dezvoltării strategice a acestuia, în contextul 
actual al pieţei regionale de energie sud-est europeană. 
”CRE desfășoară activitatea a cu scopul de a influența politica 
energetică europeană, pentru susținera și promovarea 
investițiilor în Sistemul Energetic Național integrat la nivel 
regional si European. In aceasta etapă, activitatea CRE este 
concentrata pe domeniul energiei electrice, urmând ca in 
etapele viitoare sfera sa de activitate să se extindă. Avem noi 
cereri de aderare in acest sens.”, a evidențiat Stelian Gal.
Dl. Tudor Constantinescu, consilier principal in cadrul Direcției 
Generale Energie a Comisiei Europene a prezentat ”Prioritățile 
energetice și programele de finanțare pentru energie ale CE”, 
axându-se pe Foaia de Parcurs a economiei europene până 
în 2050 ca document de bază pentru elaborarea strategiei 
pentru transformarea Uniunii Europene într-o economie 
competitivă cu emisii reduse de carbon. „Strategia energetică 
2020 a Comisiei Europene are țintele 20-20-20 ca o precondiție 
și include trei opțiuni „fără regrete”: eficiența energetică, 
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energia regenerabilă, precum și infrastructura mai multă și 
mai inteligentă. Avem nevoie de piețe integrate total, bine 
concepute în electricitate și gaz, precum și pentru cercetare și 
inovare pentru gasirea soluțiilor cu bioxid de carbon redus” a 
precizat dl. Tudor Constantinescu.

Membrii Centrului Român al energiei au contribuit activ prin 
prezentari, moderarea sesiunilor si la dezbaterile pe intreaga 
durata a evenimentului:
Pornind de la ideea „Gânește global și acționează local„, dl. 
Mircea Solomon - CEO, Emon Electric, în prezentarea  sa  „Orașe 
inteligente - Proiectul Pilot Sibiu„, a oferit definiția conceptului 
de Oras Inteligent. Conceptul de Oras Inteligent al viitorului 
reprezinta unsistem integrat de sisteme ICT, energie, transport 
și utilități, care impreuna conduc la dezvoltarea sustenabilă 
inteligentă.  Dl. Solomon a prezentat “Proiectul Pilot Smart City 
Sibiu”, subliniind obiectivul propus de a realiza un  laborator 
“de inovare si o platforma de cercetare locală “ cu sinergii 
globale. 

Sesiunea a II-a “Cercetare si dezvoltare”, 
moderată de dl. Adrian Bodea, CEO - Adrem 
Invest a evidențiat rolul cercetarii in sectorul 
energetic in general si in domeniul privat in 
particular. 

Analizând domeniul cercetării-dezvoltării în vremea de criză 
economica, dl. Bodea a mentionat: “Cercetarea şi inovarea 
sunt priorităţile strategiei europene de creştere economică şi 
ocupare a forţei de muncă. Statele membre sunt încurajate să 
investească 3% din PIB în cercetare şi dezvoltare până în 2020 
(1% fonduri publice, 2% investiţii private), ceea ce se estimează 
că ar genera 3,7 milioane de locuri de muncă şi ar determina 

o creştere anuală a PIB-ului cu circa 800 de miliarde de euro.  
Din păcate acest domeniu înregistrează o drastică reducere a 
specialiștilor în cercetare-dezvoltare-inovare. Sunt necesare  
măsuri menite să încurajeze cercetarea la nivel privat, cu 
atât mai mult cu cât UE depune eforturi pentru a crea, până 
în 2014, un singur Spaţiu European de cercetare care să le 
permită cercetătorilor să lucreze în orice ţară din UE şi să 
intensifice cooperarea transfrontalieră”.

Dl. Mihai Sănduleac, director ECRO a prezentat “Conceptele 
democrației în sistemele energetice – o viziune în cadrul 
paradigmei rețelelor inteligente”. Pornind de la premisa 
că democrație înseamnă egalitatea accesului tuturor 
producătorilor, furnizorilor, dezvoltatorilor pe piața de energie 
electrică, autorul a subliniat necesitatea acordării de acces 
egal tuturor acestor categorii: consumatorilor, furnizorilor, 
producătorilor, dezvoltatorilor. 

Dl. Sănduleac a pledat pentru necesitatea stimulării rețelelor 
publice pentru dezvoltarea rețelelor inteligente.

Sesiunea a III-a, “Tehnologia informațiilor 
și comunicațiilor,ICT” a debutat cu raportul 
“Oportunitățile europene de finanțare pentru 
ICT pentru energia verde” , prezentat de  d-na. 
Patricia Arsene, expert in cadrul Direcției  
Generale Comunicații, Rețele și Tehnologii, 
Comisia Europeană. 

“Aflându-ne la sfârșitul Programului Cadru 7 de Cercetare al 
UE, este bine ca cercetătorii români să afle toate informațiile 
necesare. Programul se află acum în faza de bilanț, iar  Comisia 
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Europeană se pregătește pentru obiectivele 20/20/20”, a 
arătat dna. Arsene. Direcția din cadrul Comisiei Europene 
responsabilă în prezent de  tehnologia informatiilor si 
comunicațiilor este DG Connect. Posibilitățile de finanțare a 
proiectelor pe tema Smart Grids includ: obiectivul ICT-2013.6.1- 
rețele electrice inteligente, obiectivul ICT-2013.6.4- optimizarea 
sistemelor energetice in orașele inteligente. Modul în care 
companiile și utilitățile de ICT trebuie să-și transmită cererile 
de propuneri pentru proiecte de cercetare in vederea selectiei 
de catre experti independenti si Comisia Europeana a fost 
prezentat.

Dl. Stefan Gheorghe, director general Hidroelectrica, în 
prezentarea sa,”Viziunea Hidroelectrica asupra rolului ICT în 
hidrogenerare”a descris arhitectura ICT în cadrul Hidroelectrica, 
element complex realizat la nivel de companie și la nivelul 
utilizatorului informaticii de proces, corelat cu procesul 
direct de producere a energiei electrice. In cadrul companiei 
se deruleză mai multe proiecte de infrastructură, proiectul 
Râul Mare-Retezat fiind doar unul din exemplele de mare 
amploare, în conexiune și cu dezvoltarea unor capacități din 
zonă. “Componenta ICT este foarte bine dezvolată în cadrul 
Hidroelectrica.Problemele pe care le avem in prezent sunt 
legate de surse, care în prezent sunt limitate.” a menționat 
dl.Stefan Gheorghe în finalul prezentării sale.

Dl. Dan Bordea, director tehnic Teletrans a prezentat lucrarea 
“Telecomunicațiile în Smart Grids- o provocare pentru 
sistemele ITC”.După o largă prezentare a domeniului ICT, dl. 
Bordea a subliniat: “Smart Grids reprezintă o comunicație în 
ambele sensuri, cu conexiuni pe diferite piețe și informații 
transmise și ultimului consumator. Având în vdere  numărul 
mare de producători pe regenerabile, care transmit din ce în 
ce mai multe date informatice, se pune tot mai acut problema 
consistenței datelor.In măsurile de securitate ale unei rețele 
sunt necesare nu numai măsuri tehnologice, ci și măsurile 
orgnizatorice, de administrare propriu-zise”.

Dl. Dumitru Federenciuc, șeful departamentului Strategie, 
Electrica SA, a prezentat lucrarea cu titlul “Rețeaua inteligentă 
de distribuție- provocările tendințelor actuale în dezvoltarea 
rețelei și ICT pentru operatorul de distribuție”. Sunt evidentiate: 
domeniul  de dezvoltare  pentru infrastructura de transport 
și  distribuție, analiza on-line a stabilității și planul de 
restabilire, sistemul de automatizări a distribuției avansate, 
noi sisteme integrate de management al distribuției, sisteme 
noi de integrare a RES, DSM pe scară largă. Concluzionând, 
dl. Federenciuc a remarcat:”In opinia mea Smart Grids vor fi 
mai mult comerciale. Operatorul de distribuție ar trebui să fie 
stimulat să investsscă în Smart Grids”.

In concluziile evenimentului s-a reiterat Initiativa membrilor 
CRE - Proiectul Pilot “Smart City Sibiu” Romaniacare poate fi 
adresata programului FP7-SMARTCITIES-2013
In încheierea lucrărilor, dl.Stelian Gal, președintele CRE 
a mulțumit Academiei Române pentru spatiul elegant și 
generos pus la dispoziție, organizatorilor și coorganizatorilor 
evenimentului, precum și sponsorilor (Nova Industrial, AEM, 
HP, ABB, Siemens). “Centrul Român al Energiei se aflala 
început de drum, însă știm ca direcția și sensul sunt corecte. 
Dat fiind interesul cu care a fost primită această primă ediție 
a conferinței CRE INFO DAYS, ne propunem să organizăm 

anual acest eveniment, pentru o mai strânsă colaborare între 
instituțiile europene și companiile energetice românești și 
pentru a pune la dispoziție specialiștilor români experiența 
institutiilor europene în promovarea proiectelor energetice”.
La eveniment au participat cca 80 reprezentanţi ai sectorului 
energetic românesc, ai mediului universitar si de cercetare, 
alaturi de personalităţi cu rol şi activitate recunoscute în 
domeniul energiei la nivel naţional şi internaţional.

Lucrările evenimentului “Centrul Roman al Energiei INFO DAYS: 
Energie, Cercetre-Dezvoltare, ICT” sunt disponibile pe pagina 
de web CRE: http://www.crenerg.org/
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PROIECTE ALE 
MEMBRILOR CRE
proieCt pilot                       
“smaRt city sibiu”

Ce este un oras energetic inteligent? 

Rețelele electrice inteligente

Rețelele electrice clasice, menite doar să transporte energia 
electrică dintr-un punct (generator) către altul (consumator) 
sunt dublate de o structura informațională menită să aducă noi 
capabilități sistemului tehnic și de posibilitatea ca energia să 
circule de la consumator (prosumator/prosumer) către rețea, 
devenind astfel Retele electrice inteligente.

De ce sunt necesare ”rețelele electrice inteligente”?

 � Asigură coexistenţa producerii centralizate cu cea distribuita 
a energiei;
 � Promoveaza tehnologiilor eficiente, cu 
emisii scăzute de carbon;
 �Optimizeaza costurile, 
asigură participarea 
consumatorilor finali în 
piaţă, sisteme de tarifare 
îmbunătăţite;
 � Integreaza consumatorii 
finali în procesul de 
tranzacţionare a energiei, 
asigura comunicărea 
bidirecţionala;
 � Evoluția tehnologiei 
informatiei impune pasul 
cu crestera gradului de 
inteligenta al reteleor.
 � Legislatia Europeana 
incurajeaza dezvoltarea 
retelelor inteligente. Directiva 
CE 72/2009 privind normele 
comune pentru piaţa internă de 
energie electrică subliniaza ca:
 � “...Statele membre ar trebui să 
încurajeze modernizarea reţelelor 
de distribuţie, spre exemplu 
introducerea de reţele inteligente 
care ar trebui construite astfel 
încât să încurajeze producerea 
descentralizată şi să asigure eficienţa 
energetică...
 � ...Ar trebui să fie posibilă introducerea 
unor sisteme de măsurare inteligente 
pe baza unei evaluări economice...”, în 
baza căreia statele membre pregătesc 
un calendar cu un obiectiv de maximum 
10 ani pentru implementarea acestor 
sisteme.
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 � Cel puţin 80% dintre consumatori trebuie să dispună de 
sisteme de măsurare inteligente până în 2020.
 � Un ”oras energetic inteligent” este un element al „retelei 
electrice inteligente”. Este un oras care foloseste “informatia” 
din tot ceea ce-l inconjoara pentru a oferi servicii comunitare 
la standarde superioare spre beneficul tuturor locuitorilor 
sai.  

Proiectul „SMART CITY SIBIU” se concentreaza pe 
optimizarea managementului energetic aferent patrimoniului 
Primariei SIBIU si anume:

Oportunităţi pentru construcţii:
 �Modernizarea termică a anvelopei clădirilor existente
 �Modernizarea iluminatului în clădiri
 � Instalaţii termice solare şi pentru apă caldă menajeră
 � Sisteme de încălzire şirăcire eficiente
 � Sisteme Pompă de căldură eficiente
 � Clădiri Pasive
 � Contorizare inteligentă
 �Oportunităţi pentru transporturi
 � Diminuarea nevoilor de mobilitate
 � Trecerea de la transportul individual la cel în comun
 �Moduri de transport uşor/inclusiv pentru turism urban/
 � Integrarea vehiculelor electrice în mediul urban

Oportunităţi legate de management:
 �Modernizarea iluminatului pietonal şi rutier
 � Sisteme combinate cu încălzireşirăcire
 � Sisteme de producere electricitate din 
surseregenerabileînmediul urban
 � ICT/Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

Ce anume a calificat Sibiul pentru acest proiect?

Este important de știut că la Sibiu a avut loc un eveniment 
important din istoria tehnică a Romaniei. Aici a fost pusă în 
funcție acum mai bine de un secol prima linie electrică de 
transport al energiei electrice, care lega hidrocentrala de la 
Sadu I de comuna Sadu și mai apoi de orasul Cisnadie. Sibiul 
a fost in decursul istoriei tehnice- românești un promotor al 
noutăților în energetică și, iată că peste mai bine de un secol, 
tot aici, la Sibiu,  se pun bazele unei noi înnoiri, de substanță, a 
rețelelor electrice. 

Argumentele care au stat la baza alegerii Sibiului pentru acest 
proiect au fost:

 � Zona cu tradiții si premiere energetice multiple
 � Infrastructura energetică parțial modernizată cu prilejul  
„Sibiu capitala culturala Europeana”, aptă pentru tranziția 
spre „rețea inteligenta”
 � Deschiderea si implicarea autorităților locale.

Stadiul actual și etapele proiectului

In prezent, un consorțiu format din membrii CRE împreună 
cu primaria orașului Sibiu, au elaborat Termenii de Referință 
ai proiectului „Smart City Sibiu”, care au fost transmis mai 
multor companii/societăți europene, posibili coordonatori de 
proiecte europene FP-7, în vederea includerii orașlului Sibiu 
intr-un Proiect Pilot/Demonstrativ,cu posibilitate de finantare 
Europeana.
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EVENIMENTE INTERNE 
Sedința SpeCială a 
consiliului diREctoR si a 
adunaRii gEnERalE cRE
Centrul Roman al Energiei a organizat evenimentul “CRE 
Strategic Workshop” desfasurat în cadrul Sedinței Adunarii 
Generale Speciale a CRE. Sedința a avut loc în zilele de  2 si și 3 
August 2012  într-un cadru menit să stimuleze creativitatea și 
comunicarea între membri CRE.

Obiectivele evenimentului  au urmărit:
1. Consolidarea  procesului de valorificare a INFO-CRE  în cadrul 

entităților membrilor săi și consolidarea spiritului de echipă 
CRE;

2. Definirea priorităților si așteptărilor membrilor în  activitatea 
CRE;

3. Inițierea procesului de definire a Documentului Strategiei si 
Politicii CRE- Platforma de Comunicare CRE. 

Subiectele discutate in agenda de lucru au inclus:
 � Raportul de Activitate CRE 2012
 � Stadiul realizarii programului de activitate CRE 2012
 � Situația financiaăa 2012
 � Activități în derulare și în perspectivă
 � Evenimente viitoare CRE 2012
 � CRE Info Days – Energy, R&D, ICT, 27-28 Septembrie 2012, 
București
 � Romanian Energy Day, 15 Mai 2013, Bruxelles
 � Consolidarea Procesului de Valorificare a INFORMATIILOR 
comunicate de CRE in organizatiile Membrilor
 � Strategia și Politica CRE pe termen mediu și lung 
 � Platforma de Comunicare
 � Prioritati in activitatea membrilor CRE si așteptările 
membrilor
 � Chestionar pentru membrii CRE
 � Noi membri CRE
 � Acțiuni de promovare a imaginii CRE

Membrii CRE prezenti au aprobat in unanimitate:
A. Crearea functiei de Vicepreședinte CRE reprezentant al 

societatilor din sfera de stat. In aceasta functie este ales in 
unanimitate Directorul General al ELECTRICA S.A.

B. Reconfigurarea Consiliul Director CRE ca urmare a 
neparticiparii NUCLEARELECTRICA.   Consiliul Director 
CRE este format din reprezentantii: ELECTRICA S.A., 
HIDROELECTRICA S.A., ENERGOBIT si Adrem Invest.

Etapele următoare includ:

 � Realizarea documentației pentru înscrierea proiectului in 
vederea preevaluarii de către Comisia Europeana
 � Evaluarea și posibila selecție a proiectului in procesul 
competitiv in cadrul DG-Energy: 2013
 � In cazul favorabil al selecției - realizarea proiectului de 
execuție: 2013
 � Implementarea proiectului : 2014-2015

Beneficiile proiectului pentru cetățeni, societate, furnizori:

 � Consumatori informaţi, implicaţi şi activi
 � Posibilitatea gestionarii eficiente a consumului de energie la 
consumatorii finali
 � Integrarea producerii de energie din surse regenerabile
 � Integrarea producției de energie distribuită, cu posibilităţi de 
interconectare în timp real
 � Pieţe de energie angro şi cu amănuntul mature, integrate 
care oferă posibilitatea participării consumatorilor
 � Calitatea energiei devine o prioritate
 � Achiziţionare de date mult îmbunătăţită
 � Detectarea şi rezolvarea imediata a problemelor in retea 
 � Rezistenţă în faţa atacurilor şi dezastrelor naturale, cu 
posibilităţi rapide de refacere

Valoarea investitței. Contributia UE

Valoarea investiției pentru proiectul Pilot/Demonstrativ 
depinde de structura si volumul lucrarilor ce vor fi retinute in 
documentatia finala, careva fi inaintata Comisiei Europene, 
in cazul selectiei proiectului. Aceasta poate varia de la 3-5 
milioane Euro, la acest apel de proiecte FP-7. Contribuția UE 
poate si aceasta varia, in functie de componenta consortiului 
/ companii, societati comerciale, institute de consultanta, 
universitati, de la 50-80% din valoarea investiției. 

Contribuția Centrului Roman al Energiei -CRE

Prin membrii săi, CRE este inițiatorul acestui proiect pilot. 
Membrii CRE vor contribui atât la fazele de pregătire a 
proiectului, cât si la cele de execuție. Menționăm, în acest sens, 
urmatorii membrii:

 � Emon Electric
 � ECRO
 � TRACTEBEL Engineering
 � Siveco
 � Adrem Invest
 � ELECTRICA

noi mEmbRi cRE
Numărul membrilor CRE a crescut de la 14 în 2011 la 21 
membri la finalul anului  2012, prin recentele afilierei la CRE 
a următoarelor  entități: Opcom, Adreminvest, Energotech, 
Galaxiaenergy, Transgaz, Fedepeg, Formenerg, Siveco Romania, 
Tempos Serv S.R.L., Ecro.
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REZULTATUL 
EXERCIȚIULUI 
FINANCIAR AN 2012
Anul 2012 este primul an complet de functionare 
al Asociatiei din punct de vedere economico –
financiar.

In acest prim an Asociatia si-a indeplinit obiectivele din punct 
de vedere economico-financiar realizand la timp si in conditii 
optime toate sarcinile fiscale si indicatorii bugetari prognozati.
Veniturile realizate si structura cheltuielilor efectuate, 
prezentate in Bugetul  de venturi si cheltuieli an 2012, sunt 
in corelatie cu obiectul activitatii Asociatiei si reflecta,  cifric, 
concretizarea obiectivelor stabilite pentru anul 2012 din care 
amintim pe cele mai importante: inaugurarea biroului de la 
Bruxelles pe 25 aprilie, organizarea  “Masa rotunda CRE”  in 
cadrul evenimentelor Romanian Energy Awards din Martie 
2012 si Foren iunie 2012, participarea la Romanian Energy 
Center – Info days in Septembrie 2012..etc. 

Bugetul de venituri si cheltuieli an 2012  prezinta  la Capitolul 
Total Venituri realizate suma de 143.138 euro dar initial acestea 
au fost prognozate la suma de 213.000 euro si apoi rectificate 
la nivelul sumei de 193.450 euro.

Avand in vedere aceasta nerealizare a veniturilor datorata in 
mare parte dificultatilor din mediului economic al anului 2012,  
cheltuielile au necesitat o  ajustare astfel incat sa poata fi 
sustinute, si anume: in bugetul initial au fost planificate in suma 
de 212.847 eur, rectificate la suma de 171.250 eur si realizate 
in valoare de 175.664 eur. In graficul de mai jos se observa 
evolutia BVC 2012, planificat initial, rectificat si realizat.
 
Analizand in structura veniturile realizate de Asociatie in anul 
2012 constatam ca acestea provin in proportie de 95% din 
cotizatiile membrilor sai stabilte conform Statutului, suma 
absoluta este de 136.447 euro.
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Alte venituri au fost obinute:
 � din sponsorizari in valoare de 4.068 euro, procentual 3% din 
total venituri
 � plasarea disponibilitatiilor in depozite bancare 1.636 euro, 
procentual 1%  din total venituri
 � organizarea de evenimente 987 euro, procentual 1% din 
total venituri.

     

Analizand in dinamica evolutia veniturilor in an 2012 prezentat 
in graficul de mai jos constatam ca planul de 186.950 euro 
apreciat a se realiza din cotizatiile membrilor sai a fost la 
nivelul de 136.447 euro.
Veniturile din sponsorizari si organizari evenimente s-au 
realizat aproape de nivelul planificat, respectiv: 

 � venituri din sponsorizari planificate 4.500 euro realizat 4068 
euro
 � venituri din organizari evenimente planificate 1000 euro 
realizat 987 euro ( abaterea provine din diferenta de curs 
valutar).

Structura cheltuielilor in anul 2012 este reprezentata in 
proportie de 72% de  cheltuielile cu munca vie, 10% cheltuieli 
cu functionarea punctului de lucru de la Bruxelles, 7% 
cheltuieli cu organizari evenimente ( inaugurarea biroului de 
la Bruxelles, “ Masa rotunda CRE “ Foren si Romanian Energy 
Awards..etc), restul de 11% reprezentand cheltuieli cu logistica, 
deplasari, protocol.

 

In tabelul de mai jos cheltuielile efectuate  in an 2012 sunt 
prezentate comparativ cu planul .
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