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ASOCIAȚIA CENTRUL ROMÂN AL ENERGIEI ORGANIZEAZĂ CEA DE-A XVII-A ADUNARE GENERALĂ 
A MEMBRILOR ÎN PREZENȚA OFICIALILOR DIN MINISTERUL ENERGIEI, AL AFACERILOR EXTERNE 

ȘI AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

24 noiembrie 2016, Oana LANGA 

Pe 17 noiembrie, asociația Centrul Român al Energiei și-a reunit membrii într-o Adunare Generală fără 
precedent. Reprezentanții celor mai importante companii din domeniul energetic au aprobat bugetul și 
programul de lucru ale Asociației CRE pentru anul următor și oportunitățile de finanțare prin programe 
europene de cercetare. Ședința a culminat cu discuții în prezența Ministrului Energiei, al Președintelui 
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, al Ambasadorului pentru Securitate 
Energetică şi al coordonatorului Strategiei Energetice a României. 

Ce-a de-a XVII-a Adunare Generală a Membrilor Asociației Centrul Român al Energiei și-a propus să 
reprezinte, pe lângă oportunitatea de organizare internă, o ocazie de dialog și relaționare cu principalii 
actori instituţionali din domeniul energetic. Desfăşurată în două sesiuni, Şedinţa a debutat cu un modul 
de coordonare internă şi decizii privind activitatea curentă şi viitoare a Asociaţiei în raport cu obiectivele 
asumate. Mai mult, membrilor li s-a adus la cunoştință stadiul celor trei proiecte de cercetare-dezvoltare 
cu finanţare europeană Success (Link),Re-Serve (Link) și WiseGrid (Link) în valoare totală de 24 milioane 
Eur, din care 1,3 milioane Eur pentru asociația CRE, lider sau participant în diferite pachete de lucru.  

În cea de-a doua sesiune, invitații speciali au luat cuvântul într-o serie de intervenții individuale de calibru, 
urmate de un dialog și o cină de relaționare cu reprezentanții principalelor companii din sectorul energetic 
românesc. 

Niculae Havrileț, Președintele ANRE, a răspuns pozitiv invitației CRE și a oferit membrilor prezenți o 
imagine de ansamblu a activității ANRE, informând asupra preluării Președinției Asociației Europene de 
Eficiență Energetică în februarie 2017. Președintele a abordat, de asemenea, câteva dintre provocările 
implementării celui De-al Treilea Pachet în Domeniul Energiei, calendarul liberalizării prețurilor la gaze 
naturale, costurile de rețea în raport cu preţul de achiziţie şi nevoia de transparenţă în operare. 

Un alt subiect de o importanță deosebită pentru membrii CRE a fost abordat de Radu Dudău, Consilierul 
Ministrului Energiei responsabil cu elaborarea Strategiei Energetice. Radu Dudău a oferit mai multe 
informații cu privire la opțiunile strategice din documentul aflat în consultare publică şi a invitat membrii 
CRE să contribuie în cadrul acestui proces. 

Intervenția Ambasadorului Mihnea Constantinescu s-a concentrat pe nevoia de implicare a 
Secretariatului CRE în discuțiile privind extinderea mandatului CESEC către electricitate. De asemenea, a 
subliniat eforturile asociației în coordonarea Centrului de Dialog și Cooperare în Domeniul Energiei 16+1 
și rolul CRE de a reprezenta o ancoră în regiune pentru dezvoltarea unei relații de business cu China. 

Cuvântul de încheiere a fost luat de Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, care a reiterat susținerea 
instituțională pentru activitatea asociației din partea Ministerului Energiei, oferind ca exemplu Centrul 
pentru Dialog și Cooperare în Domeniul Energiei: Este pentru prima dată când Ministerul alege o asociație 
pentru a îndeplini obiective de politică publică. Alegând împotriva unui vehicul tradițional, s-a realizat o 
schimbare de paradigmă la modul cel mai corect, conform celor spuse de Ministrul Grigorescu. 

Unul dintre obiectivele asociației Centrul Român al Energiei îl reprezintă facilitarea dialogului cu actorii 
instituționali în beneficiul companiilor membre. Adunarea Generală din 17 noiembrie a oferit ocazia 
membrilor și invitaților să dezbată teme de actualitate și să agreeze acțiuni comune pentru 2017.  

 

http://www.crenerg.org/proiecte/succes/
http://www.crenerg.org/proiecte/re-serve/
http://www.wisegrid.eu/diptico_wisegrid_a_b.pdf

