CORNELIU BODEA, ALES ÎN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL ASOCIAŢIEI CENTRUL ROMÂN AL
ENERGIEI
21 septembrie 2017, Irina NIŢĂ
Corneliu Bodea a fost ales pentru un nou mandat, marţi 19 septembrie, în funcţia de
Preşedinte al Centrului Român al Energiei cu 244 de voturi, fiind unicul candidat. Durata
mandatului acoperă perioada octombrie 2017 – septembrie 2020.
În cursul celei de-a 19-a şedinţe a Adunării Generale CRE, membrii asociaţiei şi-au exprimat deschis,în
unanimitate votul pentru susţinerea unui nou mandat de 3 ani şi punerea în aplicare a planurilor viitoare
propuse.

Corneliu Bodea a reiterat importanţa rolului Asociaţiei CRE în mediul energetic naţional, dar mai ales
regional şi European, a prezentat activitatea CRE din timpul celor 3 ani de mandat din perioada 2014 –
2017, îmbunătăţirile aduse la nivelul bugetului şi în structura de personal. Au fost menţionate
evenimentele anuale Romanian Energy Day la Bruxelles, cele naţionale cu participarea reprezentanţilor
instituţiilor din România, parteneriatele în 6 Consorţii Europene pentru Proiecte în domeniul energiei
finanţate în programele Comisiei Europene. De asemenea, Corneliu Bodea a anunţat în premieră
organizarea în perioada 8-10 noiembrie a Târgului Expoziţional şi Conferinţei CDCEP 16+1 la Bucureşti în
colaborare cu Ministerul Energiei şi Ministerul Afacerilor Externe unde numeroase companii
reprezentative din China şi statele ECE sunt aşteptate să fie prezente.
Obiectivele noului mandat se referă la:
 Relaţia cu membrii CRE – introducerea în structura organizaţiei a unei direcţii dedicate acestora
 Organizarea de întâlniri individuale bianuale cu membrii - construirea unei agende specifice de
reprezentare
 Întâlniri trimestriale pe categorii de membri cu instituţiile:
•

Mese rotunde cu participarea Ministrului Energiei

•

Mese rotunde cu participarea ANRE

•

Mese rotunde cu participarea Comisiei pentru Industrii şi Servicii din Camera Deputaţilor

 Întâlniri bianuale cu industria energetică din România
 Creşterea numărului de membri
 Identificarea oportunităţilor de parteneriate pentru proiecte europene şi consilierea membrilor
în vederea abordării acestor parteneriate
 Monitorizarea constantă a proiectelor şi proceselor legislative la nivel european şi naţional
 Elaborarea de Documente de Poziţie ale CRE care să susţină interesele comune ale membrilor în
propunerile şi proiectele legislative aflate în consultare
 Cooperare cu organizaţii şi instituţii naţionale şi europene relevante activităţii CRE
 Organizare conferinţe de presă, pe subiecte de interes general,împreună cu membrii organizaţiei
şi alţi stakeholderi
Preşedintele CRE a mulţumit membrilor pentru sprijinul acordat şi a precizat faptul că va depune toate
eforturile pentru ca asociaţia să continue drumul ascendent şi să reprezinte cu succes interesele
membrilor acesteia şi totodată ale energeticii româneşti.
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