CENTRUL ROMÂN AL ENERGIEI, SINGURA ASOCIAȚIE PROFESIONALĂ DIN SECTORUL
ENERGETIC ROMÂNESC INVITATĂ DE COMISIA EUROPEANĂ LA “SĂPTĂMÂNA
ENERGIEI SUSTENABILE”
1 Iulie 2016, Oana LANGA
Directoratul General al Energiei din cadrul Comisiei Europene a organizat ediţia 2016 a
“Săptămânii dedicate energiei sustenabile” (EUSEW2016) în perioada 13 - 17 iunie 2016, la
Bruxelles. Acest eveniment de amploare pentru energetica europeană a atras anul acesta peste
2100 de participanți. Asociația Centrul Român al Energiei (CRE) a fost invitată în calitate de
expozant, alături de alte 39 de asociaţii din toate statele membre. Împreună cu reprezentanții
TRANSGAZ, delegații CRE au interacționat cu toți cei interesați să afle mai multe despre poziția
sectorului energetic românesc cu privire la reglementari-cheie aflate în discuție în Bruxelles și
despre rolul României în regiunea Europei Centrale şi de Est. Cele 52 de sesiuni tematice ale
EUSEW2016 s-au reflectat şi în capitale, unde peste 450 de organizatori au desfășurat activități
similare.
Având în vedere prezenţa activă a CRE la Bruxelles, asociaţiei i s-a oferit rolul de expozant în cadrul
celui mai semnificativ eveniment dedicat energiilor regenerabile şi eficienței energetice din capitala
europeană.
Standul CRE cu titlul “Rolul Europei Centrale si de Est în atingerea obiectivelor Uniunii Energetice” a
atras numeroși participanți interesați de documentele de poziție a membrilor CRE cu privire la
agenda energetică de anul acesta, și mai precis la măsurile așteptate din partea Comisiei Europene
privind „Noua Configurației a Pieței Energiei”, „Revizuirea Directivei pentru Energii Regenerabile
post-2020” și „Revizuirea Directivei privind Eficiența Energetică. CRE a răspuns la toate aceste
consultări și a transmis Comisiei Europene documente de poziție în numele membrilor săi.
În cadrul manifestărilor EUSEW2016 a avut loc și seminarul "Smart appliances in the smart home The SAREF standard for buildings for the new electricity market", prezidat de Colette MALONEY, șef
al unității “Smart Cities and Sustainability”, DG CONNECT. Mihai SANDULEAC, reprezentantul ECRO
a realizat în cadrul seminarului prezentarea: "NOBEL GRID - an ongoing H2020 Project - unleashing
Demand Response potential starting with home appliances using SAREF", aratând modul în care noul
standard SAREF va fi implementat în proiectul european Nobel Grid în care ECRO este partener.
Evenimentul a fost o oportunitate pentru relaționare între participanți și autorități pe subiectul
proiectelor cu finanțare europeană, una dintre preocupările principale ale asociației și ale
membrilor săi, prezenți la eveniment. Reprezentanții CRE și ECRO au participat activ la sesiunile
dedicate prezentărilor de proiecte co-finanțate.
Prezența CRE și a membrilor săi la astfel de evenimente și expoziții de anvergură în domeniul
energiilor regenerabile organizate de Comisia Europeană reiterează importanța pe care instituțiile
europene o oferă mediilor asociative și confirmă dimensiunea europeană a activității asumate de
CRE.
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