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La realizarea acestui raport au contribuit membrii Centrului Român al 
Energiei – principalele societăți de stat, alături de companii private active în 

sectorul electricității, petrolului, gazelor naturale și cărbunelui:

Adrem Invest
Complexul Energetic Oltenia

ECRO
Electrica S.A.

Elsaco
Energobit S.A.
Exmiprod S.A.

FedePEG
Hidroelectria S.A.

HP România
ISPE

Nuclearelectrica S.A.
OPCOM

RetrasibSibiu
S.C.Galaxia Energy S.R.L.

SIVECO
Tempos Serv S.R.L.
Termoelectrica S.A.

Tractebel Engineering
Transelectrica

Transgaz
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Energy is INFORMATION
Information is POWER
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Centrul român al energiei - Cre

 � organizație profesională non-guvernamentală și non-profit
 � reprezentanța energeticii românești la Bruxelles
 � liant între asociațiile românești active în domeniul energiei, mediul naţional, european și internațional
 � trei ani de activitate
 � 21 de entități membre
 � 9 domenii de afaceri în domeniul energiei
 � Două inițiative-cheie: Smart City Sibiu și ELIZE
 �www.crenerg.org
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When the Romanian Energy Center was established, 
in the autumn of 2011, the founding members 
pledged to a very ambitious objective: to transform 
the Romanian Energy Center into an effective 
national contact point for energy in Romania.

Entering the third year of our activity and looking 
back at what we accomplished in a relatively limited 
time, I can firmly say that we are on the right path to 
achieving our strategic objective.

The national energy sector needs a strong voice in 
Europe. The Romanian Energy Center can become 
this voice. It can contribute to the consolidation of 
the European dimension of the Romanian energy 
sector, at a time when energy security is among the 
key priorities of the European Union.
I am confident that this role will bring along 
significant benefits for our members, by creating 
synergies between European policies, pan-European 
energy projects and related development priorities, 
as well as for the national energy sector as a whole.

This report is brief overview of the Romanian Energy 
Center and of our 2013 activity. It is the living proof 
that we delivered on our promise: to promote the 
interests of our members at a national level, as well 
as in Brussels, in the dialogue with the European 
institutions and with international organizations, 
as well as to develop the Romanian energy sector 
through our projects.

Expanding our expertise to other fields was among 
our 2013 priorities. After focusing our activity in the 
electricity, and then in the oil and gas sectors at first, 
since last year coal has been added to our fields of 
expertise, as the Oltenia Energy Complex joined the 
Romanian Energy Sector.

Our 2013 events have consolidated the Center’s and 
our activities’ visibility, both in the country, as well 
as in Brussels. In particular, I would like to mention 
the Romanian Energy Day in Brussels, a high-level 
event organized by REC in May, which was attended 
by over 70 experts and energy policy promoters such 
as Günther Oettinger, the European Commissioner for 
Energy.

We have also focused our efforts on implementing 
projects that would cater for the needs of the 
Romanian market and which benefited from 
the expertise of our members. Two of REC’s key 
initiatives, Smart City Sibiu and ELIZE, are briefly 
presented in this report.

MESAJUL PREŞEDINTELUI CRE  

În momentul înfiițării Centrului Român al Energiei, în toamna 
anului 2011, membrii fondatori și-au asumat un obiectiv 
ambițios: acela de a transforma Centrul Român al Energiei într-
un punct de contact efectiv la nivel național pentru energie în 
România. 

Intrând în al treilea an de activitate al organizației noastre 
și privind la realizările obținute într-un timp relativ scurt de 
funcționare, pot spune cu tărie că suntem pe calea cea bună în 
realizarea obiectivului nostru strategic.

Sectorul energetic național are nevoie de o voce puternică în 
Europa. Centrul Român al Energiei poate deveni această voce 
și contribui la consolidarea dimensiunii europene a energeticii 
românești într-un moment în care securitatea energetică se 
numără printre prioritățile-pivot ale Uniunii Europene.

Am încrederea că acest statut va aduce beneficii considerabile 
atât membrilor noștri, prin crearea de sinergii între politicile 
europene și proiectele paneuropene în domeniul energiei și 
prioritățile lor de dezvoltare, cât și sectorului energetic național 
în ansamblul său.

Raportul de față prezintă succint Centrul Român al Energiei și 
activitatea noastră în cursul anului 2013, fiind dovada grăitoare 
a faptului că ne-am îndeplinit angajamentele în a reprezenta 
interesele membrilor noștri atât în țară, cât și la Bruxelles, în 
dialogul cu instituțiile europene și cu organizațiile de profil 
active la nivel internațional, dar și de a dezvolta sectorul 
energetic românesc prin proiectele întreprinse de organizația 
noastră.

Printre obiectivele noastre pentru anul 2013 s-a numărat 
extinderea sferei noastre de competențe și în alte zone ale 
domeniului energie, după ce în prima perioadă de funcționare 
ne-am concentrat activitatea în domeniul energiei electrice 
și ulteriorși al petrolului și gazelor naturale. Începând de anul 
trecut, domeniul cărbune se adaugă ariei noastre de expertiză, 
prin asocierea Complexului Energetic Oltenia la activitățile 
derulate de Centrul Român al Energiei.

Evenimentele organizate în anul 2013, prezentate în acest 
raport, au consolidat vizibilitatea CRE și a activității noastre, 
atât la nivel național, cât și la Bruxelles. O mențiune specială 
merită evenimentul la nivel înalt găzduit de CRE în luna mai 
– Ziua Energiei Românești la Bruxelles, care s-a bucurat de 
participarea a peste 70 de experți și promotori ai politicii 
energetice naționale și europene, printre aceștia numărându-se 
comisarului european pentru Energie, Günther Oettinger.

Eforturile noastre au fost orientate spre implementarea de 
proiecte care să răspundă nevoilor pieței din România, pe baza 
expertizei membrilor noștri. Două inițiative-cheie ale CRE, 
Smart City Sibiu și ELIZE, sunt prezentate succint în acest raport.

MESSAGE OF THE PRESIDENT
MESAJUL PREŞEDINTELUI CRE  
MESSAGE OF THE PRESIDENT
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MESAJUL PREŞEDINTELUI CRE  
MESSAGE OF THE PRESIDENT

Anul 2014 anunță o serie de provocări pentru sectorul 
energetic european și, implicit, pentru cel românesc:

 � Dinamica legislației europene în domeniul energiei
 � Competiția în reprezentare și lobbying la Bruxelles
 � Consolidarea imaginii europene și naționale a CRE

În ce privește prioritățile noastre, ne vom canaliza eforturile, 
ca și până acum, spre realizarea tuturor acțiunilor propuse 
in Programul de Activitate Anual, consolidarea recunoașterii 
noastre ca partener strategic în dialogul pe teme energetice 
la nivel național și european, precum și a structurii CRE prin 
cooptarea de noi membri.

Închei prin a mulțumi membrilor pentru aportul adus la 
activitatea Centrului Român al Energiei pe parcursul îngregului 
an 2013 prin expertiza, profesionalismul, participarea activă și 
deschiderea de care au dat dovadă.

As we enter 2014, we are looking ahead to the future 
challenges of the European and Romanian energy sector:

• The dynamics of the EU energy legislation
•  The competitiveness in lobbying and representation in 

Brussels
•  The consolidation of the European and national image 

of REC
As for our priorities, we will continue to channel our efforts 
into successfully implementing our annual activity plan, 
raising REC’s visibility as a strategic partner on energy-
related topics at a national and European level, as well as 
into consolidating our structure by bringing new members 
on board.

I want to conclude by thanking all Romanian Energy 
Center members for their contribution to our 2013 activity. 
Their expertise, professionalism, active participation and 
openness were very much appreciated.

Dr. ing. Stelian GAL
Preşedinte CRE / President of CRE

MESAJUL PREŞEDINTELUI CRE  
MESSAGE OF THE PRESIDENT
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Stimate Cititor,

Energia este una dintre cele mai proeminente provocari 
pe care Europa si totodata Romania ca tara membra le 
intampina astazi. Problematica energiei este un reper pentru 
piata interna europeana, cu implicatii directe si profunde in 
schimbarile climatice, dependenta crescuta de importuri, 
accesul tuturor consumatorilor la o energie rezonabil 
de ieftina. Centrul Roman al Energiei(CRE) se situeaza si 
trebuiesa fie puternic ancorat in discutiile pe aceste teme la 
nivel European si national.

Centrul Roman al Energiei contribuie la realizarea cadrului 
de comunicare si cooperare in domeniul energiei, 
fiind mediul profesional in care viziunile diferite si 
complementare ale membrilor sai, definite de o multitudine 
de experiente si profile, s-au adunat pentru formarea 
unei viziuni comune si coerente in dezvoltarea pietei si 
infrastructurii energetice nationale, regionale, europene.

Prin eforturile comune ale membrilor asociatia a realizat 
progrese evidente in 2013 in atingerea obiectivului de a 
deveni o fata activa intre membrii sai si autoritatile nationale 
si europene in domeniul energiei.
Prin initiativele noastre comune am reusit sa dezvoltam si 
sa consolidam relatiile intre membrii, ca reprezentanti ai 
energeticii romanestisi institutiile europene in Bruxelles si 
cele nationale la Bucuresti.

In primul an activitatea CRE a fost orientata in special in 
domeniul energiei electrice. In anul 2012 serviciile oferite 
de CRE s-au adresat si domeniului de petrol si gaze, iar in 
2013 sfera de activitate s-a extins si in domeniul carbunelui.
Am realizat progrese in implementarea Strategiei CRE 
pe termen mediu si lung definita cu un an in urma. Am 
continuat 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 consolidarea imaginii CRE, la crestereare 
cunoasterii asociatiei ca lider in reprezentarea intereselor 
membrilor la Bruxelles si ca o voce relevanta in dialogul pe 
teme energetice la Bucuresti.

Evenimentele si intalnirile de lucru 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 regasit si in acest an in intensificarea 
activitatilor de lobby pe langa institutiile Europene in 
Bruxelles, pentru beneficiul si in interesul institutiilor 
sectorului energetic romanesc, inclusiv al membrilor CRE. 

Dear Reader,

Energy is one of the most prominent challenges that Europe and 
at the same time Romania as EU Member State faces today. The 
energy issue is a milestone of the Internal Market, with direct 
and deep implications in climate change, increasing dependence 
on imports, and access to all users to an affordable energy. 
Romanian Energy Center (REC) is and has to be strongly involved 
in leading discussions on these topics at EU and national level.

Romanian Energy Center contributes to defining the 
communication and cooperation framework in the energy 
field. It is the professional environment where different and 
complementary visions of its members, defined by a multitude 
of experiences and profiles, come together to form a common 
and coherent vision on the development of the energy market 
and infrastructure at national, regional and European level.
With the common efforts of all membersthe association 
achieved real progress in 2013 towards the objective of 
becoming an active interface between members and national & 
European authorities in the energy field. 
With our joint initiatives we have developed and consolidated 
relationships between members, as representatives of the 
Romanian power sector and EU institutions in Brussels and 
national institutions in Bucharest.

In this first year REC’s activity has focused especially on 
electricity. In 2012 the services offered by REC started 
addressing the new fields of oil and gas, and in 2013 the domain 
of activity has been further extended to other areas including 
fossil fuels. Progress has been achieved in implementing REC’s 
Strategy for medium and long term. Periodic meetings of REC 
members with the representatives of the European and national 
institutions in the area of electricity, oil and gas continued. 
The permanent contact, communication and exchange of 
information between the Romanian Ministry of Energy and 
REC had a strong contributionto consolidating the image of 
REC, to increasing the recognition of the association as leader 
in representing members’ interestin Brussels and as a relevant 
voice in the energy dialog in Bucharest.
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 continued to address this year as well on intensifying 
lobbying activities towards the European institutions in Brussels, 
for the benefit and in the interest of the Romanian 
energy sector, including REC member 
organisations. 

MESAJUL Secretarului General al CRE
MESSAGE of The Secretary General of REC
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Am avut in vedere reprezentarea interesului acestora 
in relatia cu institutiile Europene, cu alte organizatii 
internationale reprezentative si asociatii in domeniul 
energiei active sirecunoscutein Bruxelles.

In momentul de fata, Europa are in fata o serie de provocari 
care nu pot fi rezolvate printr-o singura schimbare. In 
acest moment si context, dialogul puternic, deschiderea in 
comunicare, judecata profunda sunt valori fundamentale 
care trebuie sa conduca discutiile in politica energetica la 
nivel European si national.

In astfel de momentein care provocarile sunt tot mai 
frecvente, Centrul Roman al Energiei este si trebuie sa 
fie tot mai aproape de membrii sai. Si anul 2013 a fost cu 
siguranta un an plin de povocari pentru industria energetica 
europeana si romaneasca. La nivel European, continua lipsa 
de coerenta a masurilor luate de UE in diverse domenii – 
energie, clima, mediu, competitivitate, inovare. La nivel 
national, masurile de reglementare sunt tot mai intense si 
controversate.
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 increderea acordata 
misiunii noastre si pentru contributia proactiva la 
implementarea cu succes a programului de actiuni in anul 
2013. Totodata, imi exprim convingerea ca implicarea 
tot mai activa a membrilor poate imbunatati si dinamiza 
activitatea CRE, transformand-o in actiuni de interes 
strategic si cu beneficii pentru toti membri.

Vocea comuna si efortul comun al membrilor Centrului 
Roman al Energiei reprezinta calea de succes in atingerea 
obiectivelor asociatiei.

Reiterez invitatia ca prin activitatea viitoare in 2014 si in anii 
care urmeaza 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. 

We considered representing their interest in relation with the 
European institutions, with other representative international 
organisations and associations active in Brussels in the energy 
domain.

Europe is facing today challenges which cannot be solved with 
one change. At this moment, a strong and open dialog, open-
mindedness and a good judgement are fundamental values that 
must drive EU and national energy policy discussions. 

In such moments when challenges are more and more frequent, 
Romanian Energy Center is and needs draw closer to its 
members. The year 2013 has certainly been a year of challenges 
for the European and for the Romanian power industry. At EU 
level, there is still luck of coherence between measures in various 
domains – energy, climate, environment, competitiveness, 
innovation. At national level, regulation measures are more and 
more intense and controversial. 

We wish to continue and strengthen promoting the participation 
of Romanian state owned and private energy organisations in 
the decision making process of European institutions. Promoting 
their participation into European partnerships in the framework 
of EU funding programmes is a target defined by REC as well.
I take this opportunity to thank all REC members for trusting our 
mission and for their proactive contribution to the successful 
implementation the REC 2013Work Programme. 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. 
A common voice and a joint effort of all members of the 
Romanian Energy Center represent the successful way in 
achieving the objectives of the association.
I am pleased to reiterate my invitation to you to contribute 
together with REC members to defining and implementing 
the European and national energy policy with the objective of 
supporting and promoting investments in the Romanian national 
power system integrated at regional and European level.

Dr. Ing. Mihai PAUN
Secretar General CRE / Secretary General REC
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CINE SUNTEM?

1. STATUTUL NOSTRU
Înființat în septembrie 2011, Centrul Român al 
Energiei este o organizaţie profesională non-
guvernamentală şi non-profit care grupează 
companii și societăți din sectorul energetic 
românesc, de stat și privat: gaz, petrol, energie 
electrică, cărbune.

Prin activitatea sa, Centrul Român al Energiei 
urmărește să asigure cele mai libere și favorabile 
condiții pentru stimularea competiției și 
dezvoltării domeniului energetic românesc.
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2. miSiunea noaStrĂ
Susţinem și promovăm investițiile în sistemul 
energetic național integrat la nivel regional și 
european. Activitatea CRE este concentrată, 
în prezent, în domeniul energiei electrice, 
al petrolului și gazelor naturale, al hidro- și 
termogenerării, urmând ca în etapele viitoare 
sfera de activitate să se extindă.

Eforturile noastre sunt canalizate către:
 � LOBBY: intensificarea colaborării cu instituțiile naționale 
și europene, în beneficiul și interesul sectorului energetic 
românesc și, cu prioritate al membrilor CRE;
 �REPREZENTARE: reprezentăm interesele membrilor 
noștri în relația cu instituțiile europene, cu alte organizații 
internaționale reprezentative și cu asociații din domeniul 
energiei active în Bruxelles.
 � PROMOVARE: promovăm participarea instituțiilor, 
a societăților energetice românești de stat și private în 
procesul de decizie al instituțiilor europene.
 � PARTENERIATE: explorăm oportunitățile existente privind 
participarea membrilor în parteneriate europene în cadrul 
programelor finanțate de către Uniunea Europeană.
 � INFORMARE: ne informăm membrii cu privire la acțiunile 
și inițiativele instituțiilor europene în domeniul energiei, la 
principalele evenimente în domeniu organizate la Bruxelles. 
Informăm comunitatea științifică și tehnică prin organizarea 
de manistări știițifice și expoziționale, editarea de publicații, 
materiale informative, rapoarte, acțiuni în sprijinul 
activităților de cercetare-dezvoltare și inovare.

Prin activitatea pe care o desfăşurăm ca reprezentant al 
comunității energetice din România la Bruxelles, Centrul Român 
al Energiei poate deveni un punct național de contact efectiv 
pentru energie în România.

3. Strategia noaStrĂ
Strategia CRE este construită pe doi piloni 
principali.

 �VALOARE ADĂUGATĂ. Aducem valoare adăugată 
domeniilor de afaceri ale membrilor noștri prin prezența CRE 
în grupurile de lucru și în cercurile de experți din Bruxelles. 
Comunicăm pozițiile CRE și ale membrilor noștri către 
Comisia Europeană, Parlamentul European, ACER/CEER.

 �MECANISM DE COMUNICARE. Ne asigurăm că punctele 
de vedere ale CRE și ale membrilor noștri sunt reflectate în 
documentele și în pozițiile pe care EURELECTRIC, ENTSO-E, 
GEODE, FORATOM, EWEA etc. le comunică părților 
interesate.
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Influențăm și contribuim proactiv 
la procesul legislativ național și 
european în domeniul energiei

Promovarea participării instituțiilor, 
societăților energetice românești de 
stat și private în procesul de decizie 
al instituțiilor europene este parte a 
obiectivului nostru general.

Urmărim să influențăm și să contribuim 
proactiv la procesul legislativ național 
și european, pentru a include punctele 
de vedere ale membrilor noștri în 
reglementările și legislația națională și 
europeană în domeniu.

Sunt prevăzute interacțiuni cu procesele 
legislative în fazele lor incipiente, de 
definire a obiectivelor și a cadrului 
general. Acestea includ contacte directe 
cu factorii responsabili și comunicarea 
din timp a pozițiilor și punctelor de 
vedere ale membrilor noștri.

Pentru a crește gradul de succes al 
inițiativelor noastre, cooperăm cu alte 
asociații profesionale și organizații care 
au interese comune și care pot avea 
opinii convergente.

Obiectivul nostru este ca Centrul 
Român al Energiei să se dezvolte ca un 
partener de dialog în domeniul energiei, 
recunoscut ca atare de autoritățile 
naționale și europene.

Promovăm participarea 
membrilor în proiecte europene 
pilot și în proiecte demonstrative 
promovate de UE

Promovăm participarea membrilor 
CRE în parteneriate europene în 
cadrul programelor de finanțare ale 
instituțiilor europene. Reprezentanții 
noștri permanenți urmăresc constant 
oportunitățile de includere a societăților 
membre în astfel de parteneriate.

În acest sens, CRE a încheiat în martie 
2012 un Protocol de Parteneriat cu 
Autoritatea Naţională pentru Cercetare 
Științifică (ANCS). Obiectul acestui 
protocol este asocierea dintre ANCS și 
CRE la activitățile Oficiului Român pentru 
Știință și Tehnologie de pe lângă Uniunea 
Europeană (ROST).

Cele două organizații fac periodic schimb 
de informații privind oportunitățile de 
colaborare şi parteneriatele europene şi 
internaționale de interes național. Aceste 
contacte bilaterale facilitează informarea 
membrilor noștri și a comunității 
științifice românești în domeniul de 
expertiză energie.

Dezvoltăm relațiile de afaceri ale 
membrilor

Identificarea oportunităților privind 
dezvoltarea afacerilor companiilor 
românești membre CRE este o prioritate 
pentru noi.

ELEmENTE dE BAzA  îN STRATEgiA CRE
La baza strategiei CRE stau mai 
multe elemente:

 � Influențarea și contribuția proactivă 
în cadrul procesului legislativ național 
și european în domeniul energiei;
 � Conducere participativă a CRE și 
rolul membrilor
 � Promovarea participării companiilor 
energetice românești membre CRE în 
proiecte europene pilot și în proiecte 
demonstrative promovate de UE;
 � Dezvoltarea relațiilor de afaceri ale 
companiilor energetice românești 
membre CRE;
 � Crearea de centre de expertiză;
 � Consolidarea procesului de 
valorificare a informațiilor 
comunicate de CRE în organizațiile 
membrilor noștri;
 � Realizarea unui centru de formare 
profesională a personalului 
membrilor CRE în domeniul afacerilor 
europene;
 � CRE să devină punct național de 
contact efectiv pentru energie în 
România.
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Urmărim să aducem valoare adăugată 
domeniilor de afaceri ale membrilor 
noștri prin prezența CRE în grupurile 
de lucru și în cercurile de experți din 
Bruxelles, acesta fiind unul dintre cei doi 
piloni ai strategiei noastre.

Una dintre direcțiile de acțiune vizate 
este participarea membrilor CRE și 
a secretariatului CRE la întâlniri și 
evenimente internaționale. În plus, 
evenimentele organizate periodic de CRE 
la București și la Bruxelles permit crearea 
cadrului de cooperare și dezvoltare a 
afacerilor membrilor noștri.

O altă direcție cheie o reprezintă 
comunicarea pozițiilor și opiniilor 
membrilor noștri către instituțiile 
relevante. Sunt vizate atât organismele 
europene –Comisia Europeană, 

Parlamentul European (ITRE), ACER/CEER 
–, cât și instituțiile naționale.

Consolidăm procesul de 
valorificare a informațiilor 
comunicate de CRE în organizațiile 
membrilor

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

Sunt avute în vedere:
 � Preselecția de către CRE a 
informațiilor, în funcție de profilul și 
de sfera de activitate a membrilor, 
și structurarea lor pe grupuri de 
interes, domenii de afaceri și părți 
interesate;

 � Fluxul de comunicare a informațiilor 
CRE: instituții europene, asociații 
europene în energie, instituții 
naționale, asociații naționale în 
energie, fonduri de investiții; 
comunitățile de afaceri (ex. AOAR); 
patronatele din energie;
 � Utilizarea newsletterului Buletinul 
Informativ CRE ca vector de 
comunicare între membrii CRE, 
prin transmiterea de informații sau 
articole spre publicare;
 � Informarea ANRE privind obiectivele, 
rolul și locul CRE pe piața de energie 
din România.

4. SerViCiile Cre: Valoare aDĂugatĂ Pentru memBrii noȘtri
Serviciile pe care le oferim membrilor noștri sunt armonizate strategiei CRE. 
Urmărim să aducem valoare adăugată membrilor noștri prin:

 � Reprezentarea intereselor acestora în cadrul procesului legislativ național și european în domeniul energiei;
 � Promovarea participării lor în proiecte europene pilot și în proiecte demonstrative promovate de UE;
 � Susținerea activă în implementarea proiectelor din domeniul energetic în care sunt implicați;
 � Contribuția la dezvoltarea relațiilor de afaceri ale acestora;
 � Diseminarea informațiilor furnizate prin intermediul newsletterului Buletin Informativ CRE;
 � Valorificarea potențialului profesional prin activitatea specifică a Centrelor de Expertiză;
 � Perfecționarea profesională și dezvoltarea carierei personalului selectat în cadrul Centrului de Formare Profesională în domeniul 
Afacerilor Europene;
 � Participare în programele viitoare, precum Universitatea CRE, cu experți din partea membrilor în calitate de lectori: pentru 
Master în Utilități în Energie, Cursuri Postuniversitare – Management, Strategie și Politică Energetică, Practică postdoctorală în 
domeniul energetic;
 � Informare permanentă și comunicare între CRE și organizațiile membre;
 � Transferul către membrii a expertizei CRE ca punct național de contact efectiv pentru energie în România;
 � Promovarea imaginii membrilor noștri.

5. ORgANizARE
CONDUCEREA PARTICIPATIVĂ A CRE ŞI ROLUL MEMBRILOR SĂI

Promovăm participarea membrilor noştri la activităţile iniţiate şi derulate de CRE pentru atingerea 
aşteptărilor şi obiectivelor acestora.

Membrii noştri au decis să adopte principiul Conducerii Participative a CRE, pornind de la următoarele 
premise:

 � Realizarea obiectivelor individuale şi comune, bazate pe cooperare, este de interes vital pentru menţinerea şi dezvoltarea 
activităţii lor;
 � Pentru menţinerea obiectivelor şi în interesul proresului economic se impune o unitate mai strânsă între membrii a căror 
activitate este animată în cadrul aceleiaşi sfere de activitate;
 � Pentru a răspunde acestor necesităţi şi aspiraţiilor manifestate în această privinţă de organizaţiile lor este necesară crearea unui 
cadru care să grupeze membrii CRE într-o asociaţie mai strânsă.
 � În conformitate cu principiul conducerii participative, succesiv, fiecare doi membri colectivi ai CRE vor contribui la orientarea 
activităţii şi la definirea priorităţilor şi acţiunilor pe perioade de câte trei luni.
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CENTRE DE EXPERTIZĂ CRE – 
PREMISA PENTRU O ACTIVITATE 
EFICIENTĂ ŞI PERFORMANTĂ

Eficienţa şi performanţa 
activităţii noastre se bazează pe 
crearea Centrelor de Expertiză.

Fiecărui Centru de Expertiză îi sunt 
asociate unul sau mai multe domenii 
de afaceri (DA). În prezent sunt definite 
următoarele domenii de afaceri:

 � Producere E.E.: hidro, termo, nuclear, 
energii regenerabile
 � Transport E.E.
 � Distribuție E.E.
 � Smart Grids/Smart Cities
 � Echipamente electrice
 � Infrastructură critică
 � Piața de energie
 � Petrol și gaze
 � Cărbune

Managerii domeniului de afaceri sunt 
experți delegați de societățile membre 
CRE în baza profilului și a experienței 
lor. Aceștia sunt responsabili pentru 
definirea termenilor de referință pentru 
fiecare centru de expertiză.

6. mEmBRii CRE

La finalul lui 2013 Centrul 
Român al Energiei numără 
21 de membri, prin afilierea 
a patru noi organizații pe 
parcursul anului: Complexul 
Energetic Oltenia, HP România, 
ISPE și ELSACO Electronic. 

Sfera de activitate a fost extinsă 
și include domeniile energie 
electrică, petrol, gaze naturale 
și cărbune.

De exemplu, managerii domeniului de 
afaceri Smart Grids/Smart Cities este 
de aşteptat să contribuie cu valoare 
adăugată în domeniul de afaceri Smart 
Grids/Smart Cities prin prezenţa lor 
în grupurile de lucru şi în cercurile de 
experţi de la Bruxelles, cu scopul de a 
comunica poziţiile CRE către Comisia 
Europeană, Parlamentul European, 
ACER/CEER, precum şi asigurându-se că 
punctele de vedere ale CRE şi membrilor 
noştri sunt reflectate în documentele 
şi poziţiile pecare Eurelectric, ENTSO-
E, ENTSOG, GEODE etc. le comunică 
părţilor interesate.
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Raport de activitate 2013

AdREm iNVEST
ComPlexul energetiC oltenia
ECRO
ELECTRiCA S.A
ELSACO
ENERgOBiT S.A.
eximProD S.a.
FeDePeg
HidROELECTRiCA S.A.
HP romania
iSPe
NUCLEARELECTRiCA S.A
oPCom
RETRASiB SiBiU
SC galaxia energY Srl
SiVECO
temPoS SerV Srl
TERmOELECTRiCA S.A
TRACTEBEL ENgiNEERiNg
TRANSELECTRiCA
TRANSgAz
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Concepte generale pentru partea de electrificare 
rurală
Proiectul ELIZE propune un concept holistic pentru micro-
rețeaua sătească, luându-se în considerare întregul lanț 
producție consum. Se au în vedere următoarele aspecte:

 � Producția de energie electrică (P1)
 � Stocarea de energie electrică (P2)
 � Automatizare, control și măsurare a energiei (P3)
 �Micro-rețea electrică (P4)
 �Măsuri energetice la consumator (P6)

PROIECTE CRE

1. SuStenaBilitate ruralĂ - 
ProieCtul eliZe
Centrul Român al Energiei, prin colaborarea 
dintre ECRO, SIVECO România, Electrica și NRGSC 
Technik, au conceput proiectul ELIZE, destinat 
electrificării zonelor rurale izolate din România.

Potrivit datelor Electrica (2013), în România există 
peste 103 sate complet ne-electrificate, peste 
2.000 de gospodării neavând în acest moment 
acces la electricitate. Cea mai defavorabilă 
situație se înregistrează în județele Harghita, 
Caraș Severin și Alba, județe cu peste 40 de sate 
ne-electrificate.

Numărul gospodăriilor ne-electrificate (Raport 

Electrica 2013)

• 2.349 gospodării, în 103 sate complet ne-

electrificate

• 61.583 gospodării, în 2.109 sate parțial 

electrificate

• 39.404 gospodării, în 192 orașe care necesită 

extensii de rețea

Bugetul estimat pentru racordarea la rețeaua 

electrică a gospodăriilor din satele complet 

ne-electrificate se ridică la 102 milioane de lei 

(aproximativ 22,5 milioane de euro), echivalentul 

unui cost per gospodărie de 10.000 de euro. 

Suplimentar, sunt necesare 651 de milioane de lei 

pentru racordarea a 57.000 de gospodării din satele 

parțial electrificate și 161 de milioane de lei pentru 

conectarea a 25.993 de gospodării la rețelele care 

trebuie extinse în orașe.
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Raport de activitate 2013

1. Producția de energie electrică (P1). 
Proiectul va lua în considerare o micro-rețea la care se 
conectează o varietate de resurse regenerabile: celule 
fotovoltaice (distribuite la fiecare gospodărie și concentrate); 
micro turbine eoliene; micro centrale utilizând drept 
combustibil biomasa;  micro centrale utilizând drept 
combustibil biogazul; micro hidrocentrale.
În fiecare rețea se va introduce și un grup electrogen pe bază 
de motorină sau GPL, care va fi pregătit să: asigure controlul 
echilibrului puterii în rețea (generare și consum); să preia 
vârfurile de sarcină; să producă energie atunci când nu sunt 
disponibile resursele regenerabile.
2. Stocare (P2). 
Pentru a adapta diferențele între perioadele de producție cu 
regenerabile (parțial nepredictibile) cu perioadele de consum 
(de asemenea parțial nepredictibile) se va lua în considerare și 
o unitate de stocare a energiei.

3. Automatizare, control și măsurare a energiei (P3). 
Partea de automatizare și control va asigura orchestrarea 
unităților de producție și va monitoriza, respectiv va 
reprograma sarcinile necritice.
Un sistem de măsurare a energiei va fi introdus în scopul de 
a asigura repartiția de costuri și de permite implementarea 
diverselor modele de business.

4. și 5. Micro-rețea electrică (P4) și Rețeaua de 
comunicație (P5). 
Se va realiza o micro-rețea energetică, dimensionată pentru 
puteri de circulație de 50 până la 100 kVA.
Pentru implementarea automatizării, controlului și măsurării, se 
va realiza și un sistem de telecomunicație, având următoarele 
componente: segmente de fibră optică, pentru acoperirea 
distanțelor mari; echipamente de tip access-point, pentru 
conexiuni Wi-Fi pe distanțe mici; conexiuni de date și internet 
prin legătură de tip modem 3G/4G, prin intermediul unui 
operator de comunicații mobile.

6. Măsuri energetice la consumator (P6). 
Pentru a realiza o rețea energetică economică (Capex și Opex) 
dar cât mai mult bazată pe surse regenerabile - ca măsură de 
sustenabilitate rurală, se vor lua măsuri suplimentare la nivelul 
consumatorului:

 � Proiectul va asigura un set de dispozitive casnice eficiente, 
de putere scăzută, în fiecare gospodărie: iluminare cu LED-
uri (de exemplu un total de 80 W în becuri LED), un frigider 
clasa A+, un televizor cu LED-uri de dimensiune medie, un 
laptop pentru gestionarea e-serviciilor
 � Designul cu LED-uri va fi folosit și pentru iluminarea căilor de 
acces ale satelor (drumuri etc.)
 � Fiecare gospodărie va fi proiectată cu 3 sub-rețele (și un 
contor tri-monofazat): una pentru sarcini critice, una pentru 
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PRIMARIA 

MUNICIPIULUI SIBIU

sarcini ce pot fi temporar deconectate, una pentru producție 
locală de energie (cum ar fi producția cu panouri solare);
 � Fiecare gospodărie va fi conectată la rețeaua informatică a 
satului și la internet.
 � Costurile de investiție depind de mai mulți factori și sunt 
diferite în fiecare locație:
 � De numărul de gospodării dintr-o anumită locație (sat);
 � De locația geografică ce va determina tipul de resurse 
regenerabile disponibile (combinația de fotovoltaice, vânt, 
hidro, biomasă/biogaz etc.);
 � De gradul de împrăștiere a gospodăriilor într-un anumit sat;
 � De profilele de consum ale gospodăriilor;
 � De profilele de consum ale micro-industriei și cele date de 
activitatea de comerț și turism.

Pentru o mai bună estimare, s-a dezvoltat un 
program de simulare a soluției.

ELIZE - concepte generale pentru partea de servicii. 
O electrificare eficientă necesită infrastructură locală de 
comunicație și inteligență înglobată. Funcționalitățile de tip 
e-servicii aduc noi sinergii și contribuie la sustenabilitate rurală 
prin:

 � e-servicii la distanță, de tip e-sănătate și e-învățământ;
 � întărirea vieții comunitare, prin cooperarea socială 
îmbunătățită, facilitată de noua rețea IT - locală și conectată 
la internet;
 � o mai bună infrastructură suport pentru micro-activitatea 
economică a satului, inclusiv turism.
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PRIMARIA 

MUNICIPIULUI SIBIU

2. oraȘe inteligente – 
ProieCt Pilot Smart CitY 
SiBiU
Centrul Român al Energiei colaborează cu 
Primăria Sibiu la modernizarea rețelei electrice 
a orașului, în cadrul unui proiect mai amplu al 
autorităților.

Proiectul „Smart City Sibiu” dezvoltat de CRE alături 
de autorităţile sibiene se concentrează pe optimizarea 
managementului energetic aferent patrimoniului Primăriei 
Sibiu.

Consorțiul urmărește implementarea la nivel local a rețelelor 
electrice inteligente, prin dublarea cu o structură informațională 
a rețelelor electrice clasice. Această structură informațională 
are menirea de a aduce noi capabilități sistemului tehnic și 
dă posibilitatea ca energia să circule atât de la reţea către 
consumator, cât și de la consumator către rețea.

Rețelele electrice inteligente sunt absolut necesare pentru 
asigurarea eficienței energetice, una dintre preocupările 
actuale ale Uniunii Europene. În scopul asigurării eficienței 
energetice, legislația europeană încurajează statele membre 

să modernizeze rețelele existente. Prin promovarea 
tehnologiilor eficiente rezultă costuri optimizate, o participare a 
consumatorilor finali în piață, sisteme de tarifare îmbunătățite.
Consorțiul a elaborat termenii de referință ai proiectului 
„Smart City Sibiu”, care au fost transmiși mai multor societăți 
europene, posibili coordonatori de proiecte europene FP-
7, în vederea includerii orașului Sibiu într-un proiect pilot/
demonstrativ, cu posibilitate de finanțare europeană.

Etapele următoare includ:
 � Realizarea documentației pentru înscrierea proiectului în 
vederea preevaluării de către Comisia Europeană
 � Evaluarea și posibila selecție a proiectului în procesul 
competitiv în cadrul DG Energie: 2014
 � În cazul favorabil al selecției - realizarea proiectului de 
execuție: 2014
 � Implementarea proiectului: 2014-2015
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2. rePreZentarea externĂ
Reprezentarea instituțiilor și societăților membre în relația cu 
entitățile naționale și cu cele europene constituie unul dintre 
obiectivele activității noastre.

Întâlnirile periodice și contactul permanent cu factorii de 
decizie de la Bruxelles și Bucuresti, precum și participarea 
la discuții cu organizațiile de profil din sectorul energetic 
românesc și internațional au o contribuție cheie la consolidarea 
dimensiunii europene a energeticii românești și a rolului 
strategic al CRE în acest proces.

În acest sens, CRE participă regulat la:
 � întâlniri cu reprezentanți ai Ministerului Economiei și ai 
mediului de afaceri
 � întâlniri cu membrii Comisiei Europene: DG Energie, DG 
Connect, DG R&D
 � evenimente având ca tematică dimensiunea națională sau 
internațională a sectorului energetic sau tematici relevante 
pentru activitatea CRE și a membrilor săi
 � întâlniri cu potențiali noi membri CRE

Evenimentele proprii CRE, întâlnirile la nivel înalt și participarea 
la seminarii și conferințe de profil facilitează un flux constant 
de informații între membrii CRE, instituțiile relevante și 
reprezentanții industriei energetice naționale și internaționale.

ACTIVITATE 2013

1. anul 2013 Dintr-o PriVire
 � 31 martie: se semnează Memorandumul de înțelegere 
privind cooperarea CRE cu: CNR CIRED, ROMATOM, AFER, 
EWEARO, SIER, ACUE, CEEP, ENERO, RoEC.
 �Aprilie: CRE publică Raportul Anual de Activitate 2012
 � 15 mai: Se organizează la Bruxelles evenimentul 
internațional „România, un pol energetic în Europa”, în 
cooperare cu Reprezențanta permanentă a României pe 
lângă UE. Printre cei peste 70 de participanți se numără și 
comisarul european pentru energie, Günther Oettinger
 � 15 mai: Cu ocazia evenimentului „Romanian Energy 
Day” la Bruxelles, CRE organizează expoziția de fotografie 
„Energia românească”
 � 26 iunie: Reprezentanții CRE se întâlnesc cu Philip Lowe, 
director general DG Energie. Întâlnirea a fost precedată de 
un eveniment în formatul Think-Tank,„European Energy 
Infrastructure – What is there for Romania?”
 � 16-18 septembrie: Reprezentanții Ormazabal, companie 
specializată în sectorul electric, participă la o vizită în 
România pentru a identifica oportunități de cooperare cu 
CRE în sectorul infrastructurii energetice
 � 19-20 septembrie: CRE este prezent la conferința 
internațională Sibiu – Smart City
 � 14 octombrie: Reprezentanții CRE au participat la o 
masă rotundă pe tema fondurilor regionale, organizată la 
Parlamentul European
 � 23 octombrie: Are loc, pentru al doilea an consecutiv, 
evenimentul tematic „CRE Info Day – Energie, ICT, R&D”. 
Evenimentul s-a desfășurat la Sinaia, în cadrul mai larg al 
Conferinței Naționale și al Expoziției de Energetică, reunind 
reprezentanți ai sectorului energetic românesc ei european
 � 12-14 noiembrie: CRE este prezent la seria de 
evenimente „European Coal Days 2013” la Parlamentul 
European
 � 25 noiembrie: CRE participă la conferința „Increased 
Mobility on the Labour Market”, desfășurată cu 
participarea comisarului european pentru ocuparea forței 
de muncă, Lászó Andor

COMUNICAREA CU MEMBRII ROMÂNI ÎN COMISIA 
PENTRU INDUSTRIE, CERCETARE ŞI ENERGIE A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN

Încă de la începerea activităţii la Bruxelles, Centrul Român al 
Energiei a urmărit asigurarea unei comunicări constante şi 
transparente cu toţi membrii români în cadrul Comisiei pentru 
Industrie, Cercetare şi Energie (ITRE) a Parlamentului European. 
În cursul anului 2013 au fost astfel menţinute şi dezvoltate 
contactele iniţiate cu eurodeputaţii Adina Vălean, Ioan Enciu, 
Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu.
Comunicarea cu membrii ITRE este una dintre priorităţile noastre 
şi o modalitate de a conecta industria energetică românească la 
strategia şi politica energetică europeană, asigurând în acelaşi 
timp reflectarea interesului sectorului energetic românesc în 
luările de poziţie din Parlamentul European.
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EVENimENTE CRE
15 mai: Ziua Energiei Românești la Bruxelles

În luna mai, CRE a organizat evenimentului internațional 
„România, un Pol Energetic în Europa”, în cooperare cu 
Reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea 
Europeană. Experți și promotori ai politicii energetice 
românești și europene și-au dat întâlnire cu această ocazie 
la Bruxelles, la eveniment participând și Günther Oettinger, 
comisarul european pentru Energie.

Structurat în trei sesiuni tematice diferite, dezbaterea a vizat 
obiectivele energetice ale României și ale UE în contextul 
strategiei de creștere „Europe 2020” și al integrării pieței 
europene a energiei, rolul de pol energetic european al 
României, evoluția și provocările piețelor energetice regionale 
și românești.

Peste 70 de participanți au luat parte la evenimentul CRE, 
printre aceștia numărându-se reprezentanți din partea 
organizatiilor și autorităților românești: Electrica S.A., 
Transelectrica, Transgaz, OPCOM, Tractabel Engineering, 
Deloitte, AEM, AFER, ECRO, Adrem Invest, Energobit, Eximprod, 
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei 
(ANRE), Consiliul Mondial al Energiei – Comitetul Național 
Român, precum și ai unor organizații europene: Black Sea 
Economic Cooperation (BSEC), Comisia Europeană – DG 
Energie, Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie 
din cadrul Parlamentului European, European Network of 
Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), 
VERBUND, RWE, E.ON, Siveco Belgia, Chevron Corporation, 
reprezențanta statului Baden-Württemberg pe lângă Uniunea 
Europeană.

„Vă mulțumesc încă o dată pentru inițiativa Centrului Român 
al Energiei de a veni la Bruxelles pentru a discuta despre 
piața de energie și despre politica energetică în Europa și în 
România. Împreună, ca o echipă europeană, putem pune 
România pe harta energetică și putem consolida piața de 
energie europeană și securitatea energetică în același timp. 
Aveți un rol important în regiune. Odată cu extinderea noului 
proiect energetic comunitar către Europa de Est și Balcani se 
deschid noi oportunități pentru România. Însă, pentru a atinge 
acest obiectiv, avem nevoie de o bună funcționare a pieței, de 
respectarea tuturor regulilor, de crearea unui cadru potrivit 
pentru investiții.” - Günther Oettinger, comisarul european 
pentru Energie

„Vă asigur că mai mult decât să participe în discuția europeană 
pe tema energiei, România și misiunea sa permanentă 
pe lângă UE vor continua să aibă un dialog constant și 
permanent cu biroul Centrului Român al Energiei cu scopul de 
a promova interesul companiilor energetice românești la nivel 
european. Privesc cu încredere activitatea noastră comună în 
viitor.” - Excelența Sa, domnul Ambasador Mihnea Motoc, 
Reprezentant Permanent al României pe lângă Uniunea 
Europeană

„Doresc să urez Centrului Român al Energiei și membrilor săi 
mult succes în valorificarea tuturor oportunităților oferite de 
spectrul afacerilor europene în domeniul energiei. Industria 
românească, ca și societatea românească, reprezentată de 
clienții și angajații dumneavoastră, au dreptul să fie parte a 
procesului de decizie în Uniunea Europeană.” - Adina Vălean, 
Membru al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din 
Parlamentul European
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28 iunie: Think-Tank „European Energy Infrastructure 
– What is there for Romania?” și vizită la Comisia 
Europeană – DG Energie

Ca o urmare firească a dezbaterilor din 15 mai, în luna 
iunie reprezentanții CRE au participat la o întâlnire cu Philip 
Lowe, director general la DG Energie. Întâlnirea la nivel 
înalt a delegației membrilor CRE cu reprezentantul Comisiei 
Europene a fost precedată de un eveniment în formatul Think-
Tank, „European Energy Infrastructure – What is there for 
Romania?”. Infrastructura energetică, schemele suport pentru 
energiile regenerabile, proiecte în domeniul rețele inteligente 
- orașe inteligente și eficiență energetică s-au numărat printre 
temele de discuție abordate.

Din delegația CRE au făcut parte reprezentanți ai Transelectrica, 
Adrem Invest și Energobit.

Philip Lowe a felicitat România pentru progresele înregistrate 
în ultimii ani, declarându-se încrezător în faptul că România 
își va îndeplini angajamentele asumate până în 2020, printre 
acestea numărându-se și cel de a crește ponderea energiilor 
regenerabile în mixul energetic la 24% până în 2020.

„Această dezbatere a avut loc la momentul potrivit, în 
particular în contextul problematicii politicii energetice 
europene actuale. Subiectul discuțiilor este relevant atât 
pentru dezvoltarea economică viitoare a României și pentru 
competitivitate, cât și pentru obiectivele membrilor CRE de 
a participa în proiecte și inițiative europene” - Mihai Păun, 
Secretar General al CRE

„Felicit inițiativa Centrului Român al Energiei de a veni la 
Bruxelles pentru a discuta despre infrastructura și despre 
politica energetică în Europa și în România.”- PhilipLowe, 
Directorul General pentru Energie

16-18 septembrie: Vizită Ormazabal în Romania

În luna septembrie, reprezentanții companiei Ormazabal, activă 
în sectorul energiei electrice, au vizitat România, participând la 
o serie de întâlniri cu membrii CRE. Motivul vizitei l-a constituit 
identificarea de oportunități privind o posibilă colaborare în 
sectorul infrastructurii energetice, precum și a modalităților 
practice de a implica Ormazabal și organizațiile membre CRE 
în proiecte care vizează acest sector de activitate. Din partea 
CRE, la discuții au fost prezenti reprezentanti ai Adrem Invest, 
Electrica Distribuție Muntenia Nord, Energobit, Eximprod și 
OPCOM, precum și reprezentanții permanenți ai CRE.

23 octombrie: CRE INFO DAY 2013: Energy, ICT, R&D

A doua ediție a evenimentului de informare CRE cu tema „Energie, 
ICT, R&D” s-a desfășurat pe 23 octombrie la Sinaia, în cadrul mai 
larg al Conferinței Naționale și al Expoziției de Energetică (23-25 
octombrie). Evenimentul CRE a reunit reprezentanți ai sectorului 
energetic românesc, membri ai Comisiei Europene, ai autorităților 
locale și ai mediului de afaceri, precum și specialiști în domeniul 
cercetării și dezvoltării și în cel al tehnologiei informației.

Evenimentul a fost structurat în trei module, două sesiuni ale 
întâlnirii fiind dedicate prezentărilor și discuțiilor privind sinergiile 
dintre energie și cercetare și dezvoltare (R&D), respectiv dintre 
energie și tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC).
Reprezentanți ai Comisiei Europene au ilustrat prioritățile UE 
în domeniul enegetic, opțiunile de finanțare pentru proiectele 
energetice de interes național și european, precum și modul în 
care activitățile de R&D și din sfera TIC pot contribui la creșterea 
sustenabilă a sectorului enegetic european și, în particular, a 
celui românesc. Rolul strategic al Centrului Român al Energiei în 
consolidarea dimensiunii europene a sectorului energiei electrice 
în România a constituit subiectul prezentării oferite de președintele 
CRE, Stelian Gal, în deschiderea evenimentului.

eVenimente externe
19-20 septembrie: „Sibiu – Smart City”

Reprezentanții CRE au participat la conferința internațională 
„Sibiu – Smart City” organizată în colaborare cu Primaria Sibiu. 
Scopul reuniunii a fost prezentarea orașului din perspectiva 
„Smart – Dezvoltare urbană, city marketing, centre istorice ca 
motoare de dezvoltare”.

14 octombrie: Masă rotundă REGIO la Parlamentul 
European

CRE a fost prezent la o masă rotundă pe tema impactului 
fondurilor europene asupra dezvoltării regiunii București-Ilfov. 
Evenimentul a fost organizat la Bruxelles cu ocazia împlinirii a 
șapte ani de implementare în regiunea București-Ilfov a REGIO, 
programul operațional regional finanțat de către Uniunea 
Europeană.

Conferința a facilitat schimbul de idei și de bune practici de la 
nivel european și din România. Printre subiectele atinse în cadrul 
întâlnirii s-a numărat și eficiența energetică, creșterea acesteia 
la nivel european numărându-se, de altfel, printre prioritățile 
sectoriale ale Uniunii Europene, conform strategiei Europa 2020.

În intervenția sa, Mihai Păun, Secretarul General al CRE, a făcut 
trimitere la proiectele de interes european (PCI) în domeniul 
energetic – electricitate și gaz, salutând faptul că mai multe 
proiecte la care participă și România vor beneficia de sprijin 
financiar în perioada 2014-2020 prin intermediul Mecanismului 
Conectarea Europei. Secretarul General a amintit proiectul 
Smart City Sibiu, conceptul nou de dezvoltare urbană sustenabilă 
realizat cu participarea membrilor CRE, precum și eficienta 
energetică drept prioritate în proiectele curente și viitoare ale 
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3. aCtiVitatea internĂ
Membrii Centrului Român al Energiei se reunesc periodic în 
cadrul ședințelor Consiliului Director și a Adunării Generale.

Ședința specială a Consiliului Director și a Adunării 
Generale CRE

În cadrul ședinței Adunării Generale Speciale din 22 august 
2013, Centrul Român al Energiei a organizat evenimentul CRE 
Strategic Workshop, în cadrul generos oferit de TRANSGAZ.
Printre obiectivele acestei ședințe speciale s-au numărat con-
solidarea procesului de valorificare a informațiilor furnizate de 
CRE membrilor noștri și consolidarea spiritului de echipă CRE, 
definirea priorităților și așteptărilor membrilor în activitatea vi-
itoare a Centrului, precum și definirea unei politici de extindere 
a CRE.
Membrii CRE au aprobat în unanimitate:

 � Procesul de elaborare a strategiei de comunicare şi 
imagine a Centrului Român al Energiei. În acest sens, Adrem 
Invest, Transgaz şi Electrica şi-au oferit disponibilitatea de a 
contribui activ la această iniţiativă.
 � Redefinirea site-ului CRE şi reconsiderea gestionării lui. Un 
grup de lucru a fost constituit în acest sens, cu sprijin din 
partea Energobit, HP Romania, Ecro şi Adrem Invest.

membrilor CRE.

12-14 noiembrie: European Coal Days 2013 la 
Parlamentul European

CRE a participat între 12-14 noiembrie la seria de evenimente 
„European Coal Days – Coal in Action”, organizate la Bruxelles 
de către Central Europe Energy Partners (CEEP), în colaborare 
cu deputații europeni Bogdan Marcinkiewicz și Christian 
Ehler. Evenimentele au reunit reprezentanți ai Parlamentului 
European, ai Comisiei Europene, ai Comitetului Economic și 
Social European, ai EURACOAL, autorități publice din Polonia, 
precum și reprezentanți ai mediului privat. Reprezentanții CRE 
au discutat despre rolul cărbunelui în mixul național și despre 
strategia CRE, în care Centrul de Expertiză Cărbune are un rol 
important.

„Politicile europene trebuie să încurajeze dezvoltarea unor 
industrii competitive în Uniunea Europeană. Cărbunele are 
locul său în economia modernă a Europei, iar tehnologiile 
folosite în ultimii ani răspund tot mai bine nevoilor în materie 
de protecție a mediului.” – Janusz Luks, CEO al Central Europe 
Energy Partners

„Să nu facem o confuzie între obiectivele noastre și mijloacele 
de care ne folosim pentru a ni le atinge: dacă putem reduce 
emisiile fără să reducem utilizarea cărbunelui, în acest caz 
decarbonificarea nu este necesară. Industria, guvernele, UE 
ar trebui să sprijine utilizarea tehnologiilor pentru cărbunele 
curat. China, India nu vor renunța la cărbune, prin urmare au 
nevoie de tehnologiile noastre.” – Jerzy Buzek, fost președinte 
al Parlamentului European

25 noiembrie: Conferință „Increased mobility on the 
labour market” la reprezentanța statului  Baden-
Württemberg

La invitația reprezentanței statului Baden-Württemberg pe 
lângă Uniunea Europeană, CRE a participat la evenimentul 
“Increased mobility on the labour market”, la care au fost 
prezenți ministrul de economie al statului Baden-Württemberg, 
Nils Schmid, precum și comisarul european pentru ocuparea 
forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, László Andor. Pe 
agenda discuțiilor s-a aflat problema ocupării forței de muncă 
în regiunile cu deficit prin creșterea, la nivel european, a 
mobilității lucrătorilor calificați.
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PUBLICAȚIILE CRE

1.mONiTORUL ENERgETiC      
ro-ue
Publicat lunar, Monitorul Energetic RO-UE oferă informații de 
actualitate din cinci tematici de interes european și national 
din domeniul energiei electrice, al petrolului și gazelor, precum 
și al cărbunelui: legislație, proiecte, evenimente, rapoarte și 
consultări.
În cuprinsul Monitorului sunt incluse și zeci de legături elec-
tronice către documentele la care se face referire în titluri, 
oferind cititorilor posibilitatea de a consulta sursele pentru 
informații detaliate despre subiectele de interes pentru aceștia.
Centrul Român al Energiei a oferit membrilor săi douăsprezece 
ediții ale Monitorului Energetic în anul 2013.Monitorul 
Energetic pot fi consultate pe site-ul CRE, accesând rubrica 
Publicații.

2. BULETiNUL CRE iNFO 
BruxelleS
Conceput ca un preambul al raportului anual, acest material, 
publicat la sfârșitul fiecărui an, prezintă activitatea Centrului 
Român al Energiei și realizările din cursul anului. Buletinul CRE 
Info Bruxelles poate fi accesat în rublica Publicații de pe site-ul 
oficial CRE.

3. raPortul anual
Raportul Anual de Activitate a CRE este editat de Secretar-
iatul CRE cu contribuția membrilor. Cele mai reprezenta-
tive activități, proiecte, inițiative și evenimente sunt incluse 
împreună cu situația financiarăși balanța de venituri și de 
cheltuieli anuale. Raportul Anual face obiectul unei consultări 
cu membrii CRE și al aprobării Adunării Generale.
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IMAGINEA CRE: 

exPertiZĂ, CreDiBilitate, 
ViziBiLiTATE
Pentru a asigura o vizibilitate cât mai bună Centrului Român al 
Energiei și activității membrilor săi, atât în plan național, cât 
și internațional, CRE organizează periodic conferințe de presă 
și asigură un flux constant de informații cu mass media prin 
intermediul comunicatelor de presă distribuite, a articolelor 
publicate și a interviurilor acordate.

Membrii CRE contribuie activ la consolidarea imaginii 
organizaţiei noastre şi susţin promovarea CRE prin acţiunile 
proprii de comunicare.

29 martie 2013 – Turnul Sfatului: Ce-au semnat 

Johannis și Gal: memorandum pentru IEnergymetrics 

și e-mobile
21 mai 2013 – Observatorul European Radio 

România: Mihnea Motoc la dezbaterea CRE pe 

energie (video)
15 mai 2013 – Observatorul European Radio 

România: Comisarul european pentru energie 

Oettinger: România e un element indispensabil al 

pieței energiei europene15 mai 2013 –Radio România Actualități, 

Actualitatea în dezbatere. Realizator Dan Preda, 

participă CRE în discuție pe tema evenimentului 

România, un pol energetic în Europa15 mai 2013 – Comunicat de presă: 15 mai 2013, Ziua 

energiei românești la Bruxelles23 iunie 2013 – Observatorul European Radio 

România: Despre infrastructura energetică 

europeană - interviu cu Centrul Român al Energiei 

din Bruxelles
29 iunie 2013 – Observatorul European Radio 

România: Corneliu Bodea, CRE Bruxelles: 

Liberalizarea prețurilor pe piața europeană 

a energiei va avea un impact benefic pentru 

consumatori
6 septembrie 2013 – Editorial - Corespondență 

specială de la Bruxelles: România începe să aibă mai 

multă energie la Bruxelles14 octombrie 2013 – Comunicat de presă: Proiecte 

energetice din fonduri europene în regiunea 

București-Ilfov
23 octombrie 2013 – Comunicat de presă: CRE 

a organizat săptămâna aceasta a doua ediție a 

evenimentului de informare cu tema Energie, ICT, 

R&D

În anul 2013, activitatea CRE a fost reflectată în peste 30 de 
apariții în presa românească și europeană, conferințele de 
presă organizate la Bruxelles cu prilejul evenimentelor proprii 

CRE asigurând o bună acoperire mediatică:
 � 15 mai, Bruxelles, cu ocazia evenimentului România, un pol 
energetic în Europa
 � 28 iunie, Bruxelles, cu prilejul evenimentului European 
Energy Infrastructure - What is there for Romania?: Think-
tank cu experți în domeniul energiei

În 2013, conducerea CRE a oferit interviuri pentru Radio 
România Actualități și EuroObservator.
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EXERCIȚIUL FINANCIAR 
2013

Anul 2013 este al doilea  an complet de 
functionare al Asociatiei din punct de vedere 
economico –financiar.

In acest 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 2013, sunt 
in corelatie cu obiectul activitatii Asociatiei si reflecta,  cifric, 
concretizarea obiectivelor stabilite pentru anul 2013. 

Bugetul de venituri si cheltuieli an 2013  prezinta  la Capitolul 
Total Venituri realizate suma de 160.493  euro dar acestea au 
fost prognozate la suma de 210.660 euro. 

Avand in vedere aceasta nerealizare a veniturilor datorata in 
mare parte retragerii unor membrii: Bursa de Marfuri, Ima 
Parteners, Energotech, Hidroelectrica,  cheltuielile au necesitat 
o adminisrare judicioasa incat sa poata fi sustinute, si anume: 
in buget au fost planificate in suma de 210.660 eur, si realizate 
in valoare de 164.322 eur. 

Analizand structura veniturile realizate de Asociatie in anul 
2013 constatam ca acestea provin in proportie de 95% din 
cotizatiile membrilor sai stabilte conform Statutului, suma 
absoluta este de 155.286 euro.
 
Alte venituri au fost obinute:

 � din sponsorizari in valoare de 4.550 euro, procentual 3% din 
total venituri
 � plasarea disponibilitatiilor in depozite bancare 657euro, 
procentual 1%  din total venituri

Analizand in dinamica evolutia veniturilor in anul 2013 
prezentat in graficul de mai jos constatam ca planul de 195.660 
euro apreciat a se realiza din cotizatiile membrilor sai a fost la 
nivelul de 155.286 euro.

 � venituri din sponsorizari planificate 15.000 euro realizat 
4.550 euro
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Structura cheltuielilor in anul 2013 este reprezentata in proportie de 76% 
de  cheltuielile cu munca vie, 11% cheltuieli cu functionarea punctului de 
lucru de la Bruxelles,  2 % cheltuieli cu organizari evenimente Romanian 
Energy Day Bruxelles.etc., restul de 11% reprezentand cheltuieli cu logistica, 
deplasari, protocol.

In tabelul de mai jos cheltuielile efectuate in anul 2013 sunt prezentate 
comparativ cu planul.
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PERSPECTIVE 2014

1. ProieCte Cre

CENTRU DE FORMARE PROFESIONALĂ A 
PERSONALULUI MEMBRILOR CRE ÎN DOMENIUL 
AFACERILOR EUROPENE

Perspectiva programelor viitoare include proiectul “Universi-
tatea CRE”. Prin acest proiect urmărim realizarea unui centru 
de formare profesională în domeniul afacerilor europene 
pentru personalul membrilor noștri.
Proiectul vizează oportunitatea organizării de către CRE de 
cursuri cu participarea experților din cadrul entităților membre 
în calitate de lectori.

 �Master în Utilități în Energie
 � Cursuri Postuniversitare – Management, strategie și politică 
energetică
 � Practică postdoctorală în domeniul energetic. 

MASTERAT DE ANTREPRENORIAT ŞI ADMINISTRAREA 
AFACERILOR ÎN ENERGIE

Centrul Român al Energiei a susţinut organizarea primului 
masterat de Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor în 
Energie din Europa Centrală şi de Est de către Academia de 
Studii Economice din Bucureşti – Facultatea de Administrare a 
Afacerilor cu predare în limbi străine.
Acest proiect reprezintă:

 �O premieră în ceea ce priveşte antrenarea mediului de 
afaceri în general şi al afacerilor în domeniul energiei în 
particular în cadrul prelegerilor programului
 �O oportunitate de cooperare între cele două organizaţii

Obiectivul proiectului susţinut de CRE este atragerea în 
cadrul acestui program atât a specialiştilor care doresc să ţină 
prelegeri în modulele masterului, cât şi a cursanţilor din rândul 
organizaţiilor membre ale CRE.
În următorii paşi se vor considera:

 � Definirea cadrului de cooperare dintre cele doua organizaţii 
şi redactarea unui protocol de cooperare;
 � Definirea şi comunicarea continutului cadru şi a tematicii 
programului de masterat;
 � Definirea formei de colaborare cu reprezentanţii CRE care 
pot oferi prelegeri la modulele masteratului.

PROGRAMUL DE INIȚIERE ȘI FORMARE A 
PERSONALULUI DELEGAT

Programul de Inițiere și Formare a Personalului delegat al 
membrilor CRE presupune delegarea de către membrii CRE a 
unui expert în domeniul energiei care să desfășoare o activitate 
de inițiere și formare, pentru o perioadă de 3-6 luni, în cadrul 
biroului CRE de la Bruxelles. Costurile participării în acest 
program sunt suportate de membrii CRE. Profilul candidaților 
urmează să fie definit de comun acord cu membrii noștri.

Programul va contribui la creșterea nivelului de reprezentare 
a CRE și la pregătirea evenimentelor viitoare, prin contribuția 
activă a personalului delegat la:

 � Activitatea de secretariat a CRE prin corespondența cu 
membrii, pregătirea rapoartelor întâlnirilor reprezentanților 
CRE etc;
 � Ședințele și întâlnirile CRE cu reprezentanți ai instituțiilor 
europene și românești și în domeniului energiei cu sediul 
în Bruxelles;
 � Definirea și pregătirea activităților viitoare ale CRE;
 � Evenimentelelor CRE.
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2. EVENimENTE CRE 2014
Două dintre evenimentele de succes organizate de CRE în 2013 
vor fi reeditate în 2014. Este vorba despre Romanian Energy 
Day (Bruxelles) și de CRE Info Day (București).

Pe lângă cele două evenimente de amploare, monitorizăm 
permanent posibilitatea participării CRE la evenimente externe 
de profil.

Romanian Energy Day 2014: Romanian Energy 
Potential in the EU Energy Transition

Centrul Român al Energiei va fi, pentru al doilea an consecutiv, 
gazda evenimentului Romanian Energy Day, dedicat proiectelor 
și inițiativelor românești în domeniul energiei. Oportunitățile 
sistemului energetic românesc și viitoarele provocări vor 
constitui principalul punct pe agenda evenimentului.

La eveniment sunt așteptați să participe experți și promotori 
ai politicii energetice, reprezentanți ai Comisiei Europene, 
membrii ai Parlamentului European, reprezentanți ai 
asociațiilor sau companiilor energetice active în Bruxelles, 
alături de membrii executivi ai Centrului Român al Energiei.
Evenimentul va fi structurat în trei sesiuni tematice: Potențialul 
energetic - Focus în UE și România, Infrastructura energetică 
europeană - Rolul ei în piața internă a energiei, Finanțarea 
tranziției energetice în UE și în România.

CRE Info Day 2014: Energie, ICT, R&D

Centrul Român al Energiei va reedita evenimentul anual CRE 
Info Day prin organizarea unei sesiuni de informare dedicate 
activității energetice românești și a sinergiilor obținute 
prin folosirea tehnologiei informațiilor și comunicațiilor și a 
realizărilor din domeniul cercetării și dezvoltării. Evenimentul 
va avea loc pe 25 septembrie la București.
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3. imagine – Pagina WeB a Cre
Site-ul CRE (www.crenerg.org) este funcţional începând din oc-
tombrie 2011. Dinamica şi modul de prezentare a informaţiilor 
pe această platformă vor face obiectul unei reabilitări începând 
cu anul 2014.  

Procesul este corelat cu cel de elaborare a strategiei de comu-
nicare şi imagine a Centrului Român al Energiei. Un grup de 
lucru intern format din membrii CRE a fost creat în acest scop.

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