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CENTRUL ROMÂN AL ENERGIEI ŞI TRANSELECTRICA PARTICIPĂ LA A DOUA ÎNTȂLNIRE 
TRIMESTRIALĂ A CONSORŢIULUI PROIECTULUI “CROSSBOW”, FINANŢAT DE COMISIA EUROPEANĂ 

 
23 martie 2018, Dan PREOŢESCU 

 

 

Reprezentanţii Asociaţiei Centrul Român al Energiei (CRE) și TRANSELECTRICA au participat la cea de a 2-a 
întalnire trimestrială a Consorţiului Proiectului  European “CROSSBOW” – “CROSS BOrder management of 
variable renewable energies and storage units enabling a transnational Wholesale market”, finanţat de 
Comisia Europeană. CRE este partener în acest proiect împreună cu Compania Națională TRANSELECTRICA 
S.A., sub coordonarea Grupului Spaniol ETRA Investigation Y Desarrollo SA, alături de alți 8 Operatori de 
Transport si de Sistem (OTS) din Europa Centrală şi de Sud-Est: ADMIE (GR), ESO (BG), EMS (RS), NOS BiH (BA), 
HOPS (HR), ELES (SI), CGES (ME), MEPSO (MK) precum şi alți parteneri, într-un consortiu de 24 organizatii 
profesionale în domeniul energiei şi telecomunicaţiilor din 13 ţări europene. Proiectul CROSSBOW a inceput 
la 1 noiembrie 2014, are o durata de patru ani si un buget de 22 milioane Euro. 

 

În perioada 12-14 martie 2018 a fost organizată, de către Operatorul de Transport şi de Sistem din Serbia: JOINT 
STOCK COMPANY ELEKTROMREZA SRBIJE (EMS), în incinta hotelului Falkenstainer din Belgrad, cea de a 2-a 
întâlnire plenară trimestrială a membrilor consorţiului ce derulează activitatea din acest proiect. 

 

Delegaţia CRE a fost formată din dl. Mihai PĂUN-Vicepreşedinte CRE, dl. Dan PREOŢESCU şi dl. Cătălin CHIMIREL. 

Obiectivul principal al întâlnirii a fost definitivarea livrabilului D17.1. – Project Management Plan şi agreerea 
nivelului de implicare, atât cantitativă (număr de Persoane*Luna) cât şi calitativă (principalele subiecte la care 
reprezentanţii CRE se vor implica în mod activ). 

 

Un alt obiectiv important al întâlnirii a fost clarificarea modului în care trebuie definite aşa numitele                    
“use-case-uri” şi care trebuie să fie legătura acestora cu produsele definite pentru acest proiect, descrise în 
textul Grant Agreement-ului. 

 

Pentru a uşura definirea acestor use-case-uri de către fiecare participant la proiect, reprezentanţii ETRA au 
organizat 2 şedinţe de instruire în vederea definirii acestora. Pe durata celor 2 şedinţe toţi participanţii la proiect 
au fost în prima etapă instruiţi asupra conţinutului şi formatului pe care ar trebui să fie folosite şi apoi, în etapa 
a 2-a au fost definite o serie de use-case-uri preliminare. Fiecare dintre use-case-urile preliminare definite au 
fost analizate într-o şedinţă comună pentru a se identifica aspectele pozitive şi punctele slabe. 

 

În continuare a fost explicat detaliat conceptul de cerinţe (requirements) şi modul în care se corelează acestea 
cu use-case-urile definite. S-a discutat faptul că cerinţele ar trebui să fie identificate în funcţie de structura       
use-case-urilor şi în consecinţă această activitate ar trebui începută după finalizarea acestora din urmă dar 
ţinând seama de restricţiile de timp generate de durata proiectului, opinia generală a fost că este necesară 
începerea identificării cerinţelor în paralel cu definirea use-case-urilor şi apoi punerea în acord în final. 


