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MINISTERUL ENERGIEI DESEMNEAZĂ ASOCIAȚIA CENTRUL ROMÂN AL 

ENERGIEI DREPT PILON AL “CENTRULUI DE DIALOG ȘI COOPERARE ÎN 

DOMENIUL ENERGIEI” 16+1 (CDCDE) 

22 septembrie 2016, Oana LANGA 

În cadrul ședinței de guvern din data de 14 septembrie, Ministerul Energiei a aprobat 

Memorandumul cu tema: Desemnarea Centrului Român al Energiei în asociere cu alte organizații de 

profil drept piloni ai activității “Centrului de Dialog și Cooperare în domeniul Energiei” CDCDE – 

inițiativa României în cadrul formatului 16+1 de cooperare economică între statele din Europa 

Centrală și de Est și China. 

Decizia Ministerului Energiei reprezintă un vot de încredere pentru asociația Centrul Român al 

Energiei. În cei 5 ani de activitate în numele membrilor săi, CRE și-a consolidat imaginea de voce a 

sectorului energetic românesc în relația cu instituțiile nationale, europene și internaționale. CDCDE 

reprezintă o oportunitate extraordinară pentru Europa Centrală și de Est, un proiect necesar, 

pragmatic, care va contribui fără îndoială la cooperarea regională din perspectivă energetică și la 

reconfirmarea României ca actor regional.  

Așa-numitul format de cooperare economică "16+1" se referă la diferite mecanisme şi colaborări între 

China și 16 țări din Europa Centrală și de Est, reprezentând o modalitate de consolidare a relațiilor lor 

economice. Din momentul înființării, formatul de cooperare "16+1" a fost acceptat pe scară largă în 

țările Europei Centrale și de Est și a cunoscut evoluții accelerate.  CDCDE are ca principal obiectiv 

problematici energetice acoperind aspecte care vizează domenii prioritare cum sunt Energiile din surse 

regenerabile, Rețele inteligente, Eficienţa energetică, Cărbune și Energia nucleară. Aceste arii 

prioritare vor fi considerate prin prisma a 4 direcţii de cooperare orizontală cum sunt Investiţiile şi 

finanţările, Cooperarea comercială, Cercetare și dezvoltare și Legislație și reglementări, rezultând o 

organizare de tip matriceal a Centrului.   

Pentru membrii CRE, activitatea CDCDE va reprezenta o platformă de relaționare cu parteneri din 

regiune și din China pe teme privind proiecte de investiţii și posibile colaborări de natură comercială 

între companiile din domeniul energetic și, nu în ultimul rând, privind legislaţia şi reglementările în 

vigoare pe subiecte de interes comun. 

Susținerea membrilor CRE, împreună cu cea a Ministerului Energiei și a Ministerului Afacerilor Externe 

este importantă în asigurarea succesului acestei platforme.  

Secretariatul asociației CRE va trimite în curând membrilor săi mai multe informații cu privire la 

evenimentul de lansare a “Centrului de Dialog și Cooperare în domeniul Energiei” CDCDE, împreună 

cu un Program de Lucru și de activități. 

 

 


