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CENTRUL ROMÂN AL ENERGIEI – CO-ORGANIZATOR AL CONFERINȚEI „SPRE UN SECTOR 
ENERGETIC SUSTENABIL ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE SUD-EST: PROIECTE DE SUCCES”  

ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN BRUXELLES  

24 Iunie 2016, Oana LANGA 

La o lună după cea de-a Cincea Ediție a Conferinței Anuale „Romanian ENERGY DAY 2016”, asociația 
Centrul Român al Energiei (CRE) continuă seria evenimentelor cu privire la regionalizarea politicii 
energetice în Parlamentul European. Evenimentul „Spre un sector energetic sustenabil în Europa Centrală 
și de Sud-Est” reprezintă primul pas în discuțiile iniţiate recent de CRE privind o viitoare colaborare cu 
Centrul pentru Studii și Politici Europene (CEPS) pe tematica politicii și strategiei energetice în regiune. 

Peste 70 de participanți au urmărit Conferința organizată împreună cu europarlamentarul Claude TURMES, 
raportorul Parlamentului European pe dosarul Eficienței Energetice, și cu CEPS Energy Climate House, 
miercuri 22 iunie în Parlamentul European din Bruxelles. 

Cinci proiecte de succes, împreună cu un Document-Manifest semnat de 16 europarlamentari și adresat 
guvernelor statelor din regiune, au readus în discuție potențialul energetic al regiunii Europei Centrale și de 
Sud-Est și nevoia creării unei platforme de dialog politic la un nivel înalt, care să vină cu soluții și puncte de 
vedere coordonate în sprijinul opiniilor fragmentate din cauza numeroaselor cadre de negociere inițiate în 
prezent. România a promovat unul dintre cele mai apreciate Proiecte prezentate - EFdeN, Sustainable, 
Energy Efficient Buildings, care propune dezvoltarea unui Complex Rezidenţial sustenabil format din mai 
multe tipuri de locuințe, variații ale Prototipului EFdeN, o locuință solară inteligentă, eficientă energetic și 
prietenoasă cu mediul. 

În discursul de deschidere, Mihai PĂUN, Vice-Președinte CRE, a reiterat rolul asociației în sprijinirea 
sectorului energetic românesc în discuțiile la nivel european. „Încă de la lansare în 2011, Centrul Român al 
Energiei a contribuit la dezbaterile în contextul tranziției energetice în Uniunea Europeană, în special în 
regiunea Centrală și de Est. Prin membrii noștri am promovat valorile și cunoștințele naționale și regionale 
în consultările publice pe teme cheie precum Noua Configurare a Pieței Energiei, Revizuirea Directivei 
Eficienței Energetice și a Directivei privind Energia Regenerabilă după 2020.”  În opinia sa, prezența activă a 
CRE-ului în cadrul acestor discuții confirmă recunoașterea României ca potențial hub energetic în regiune și 
ca factor de stabilitate în asigurarea securității aprovizionării cu energie. „Prin intermediul expertizei 
membrilor pe care îi reprezintă, asociația este un partener de discuție informat și activ în astfel de forumuri” 
a reamintit în încheiere, Vice-Președintele CRE. 

Aflată în plin proces de implementare a reglementărilor Celui de-al Treilea Pachet Energetic,  România se va 
confrunta cu nevoia de creștere a capacității de interconectare cu statele vecine atât privind infrastructura 
de electricitate, cât şi de gaz natural. Această provocare va determina în ce măsură reușeste țara noastră să 
exploreze oportunitățile de lider în regiunea Centrală și de Sud-Est în baza mixului generos de care dispune.   

Lansat de europarlamentarul Claude Turmes și sprijinit de asociațiile CRE și CEPS, Documentul-Manifest 
confirmă obiectivul creșterii interconectivității în regiune și solicită guvernelor să restructureze negocierile 
într-un cadru mai eficient, evitând astfel atât fragmentarea discuțiilor, cât și izolarea anumitor surse de 
energie. Eforturile comune vor beneficia de adiționalitate la nivel european, un criteriu fundamental în 
obținerea finanțărilor UE pentru infrastructura macro. 

https://www.ceps.eu/
http://www.efden.org/
http://bit.ly/SouthEastEurope

