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CENTRUL ROMÂN AL ENERGIEI A PARTICIPAT LA EVENIMENTUL „RGI BEST PRACTICE FAIR” ŞI LA 
ÎNTÂLNIREA DE LUCRU A C.E.E.R CA REPREZENTANŢI AI PROIECTULUI “CROSSBOW”, FINANȚAT DE 

COMISIA EUROPEANĂ 

29 NOIEMBRIE 2019, Dan PREOŢESCU 

Reprezentanţii Asociaţiei Centrul Român al Energiei (CRE) au participat la evenimentul: “RGI Best Practice 
Fair” organizat de Renewables Grid Initiative (RGI) şi la întâlnirea de lucru a C.E.E.R. din partea Proiectul 
“CROSSBOW” – “CROSS BOrder management of variable renewable energies and storage units enabling 
a transnational Wholesale market”, în datele de 20 noiembrie 2019 (RGI Fair) şi 22 noiembrie 2019 
(C.E.E.R.), la Bruxelles. Proiectul CROSSBOW a început la 1 noiembrie 2017, se va derula pe o perioadă de 
patru ani şi are un buget de implementare de 22 milioane Euro. CRE este partener în acest proiect 
împreună cu membrul fondator TRANSELECTRICA, sub coordonarea Grupului Spaniol ETRA Investigation 
Y Desarrollo SA, alături de 8 Operatori de Transport şi 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) şi de alți 
parteneri, într-un consorţiu de 24 organizaţii din domeniul energiei şi telecomunicaţiilor din 13 ţări 
europene.  

Evenimentul “RGI Best Practice Fair” a fost organizat în interiorul Brussels City Theatre şi a beneficiat de 
participarea a peste 80 de specialişti reprezentând peste 50 de firme şi companii din domeniul energiei 
electrice şi al energiilor regenerabile. 

Evenimentul a fost organizat sub forma unei expoziţii care s-a derulat în paralel cu lucrările unei întâlniri de 
lucru (workshop) şi a unor discuţii purtate în cadrul unor mese rotunde tematice: transportul energiei 
electrice, “sector coupling”, energii regenerabile, clădiri inteligente şi altele. Prezentarile au avut ca 
subiecte principale: utilizarea conceptului de “sector coupling” pentru amplificarea procesului de 
decarbonizare al industriei şi modalităţi de creştere a nivelului de flexibilitate în sistemele 
electroenergetice. 

Coordonat cu sesiunile întâlnirii de lucru s-a derulat şi partea expoziţională a evenimentului unde 
reprezentanţii CRE au fost responsabili cu standul dedicat proiectului CROSSBOW. Dl. Preoţescu a făcut 
prezentări şi a explicat vizitatorilor obiectivele, partenerii, modul de lucru, realizările şi alte aspecte 
semnificative ale proiectului. Proiectul CROSSBOW a prezentat un interes crescut printre vizitatori, 
manifestat prin numeroase întrebări şi subiecte puse în discuţie. 

WG Distribution Systems din cadrul C.E.E.R. a organizat o întâlnire de lucru dedicată prezentării mai multor 
proiecte finanţate din programul Horizon 2020. Reprezentanţii CRE au fost invitaţi să participe la această 
întâlnire de lucru şi să prezinte aspectele principale, cu impact asupra cadrului de reglementare, care au 
rezultat din activitatea desfăşurată în proiectele SOGNO şi CROSSBOW. În finalul întâlnirii, după efectuarea 
prezentărilor, a urmat o rundă de discuţii informale cu participanţii şi s-au pus bazele continuării colaborării 
prin organizarea de întâlniri şi mese rotunde cu reprezentanţii CRE. 

Asociația CRE este partener și a promovat membrii săi și alți potențiali membri în consorții internaționale, 
pentru derularea proiectelor în domeniul energiei finanțate de către Comisia Europeană în cadrul 
Programului Orizont 2020: WiseGRID (Link), NRG5 (Link) împreuna cu ROMGAZ, CROSSBOW (Link) 
împreuna cu TRANSELECTRICA și cu alți 7 Operatori de Transport si de Sistem din Regiunea Centrala și de 
Est a Europei, SOGNO (Link) împreuna cu CEZ România şi TELEKOM România, PHOENIX (Link) împreună cu 
TRANSELECTRICA,  E.ON Romania  şi TELETRANS şi TRINITY (Link). 
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