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birou de reprezentare - Centrul Roman al 
Energiei. Membrii sunt principalele societati de 
stat, alaturi de companii private. Comisia 
Europeana a initiat cinci investigatii aprofundate 
distincte pentru a vedea daca Hidroelectrica a 
achizitionat sau a vandut energie electrica la 
tarife preferentiale mai multor comercianti de 
energie electrica, cu scopul de a favoriza 
beneficiarii prin reducerea costurilor lor de 
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ARTICOLE DE PRESA 

10 aprilie 

Adevarul 

Lobby “energetic” la Bruxelles. Companiile româneşti din energie finanţează un centru 

de lobby pe lângă instituţiile europene 

10 aprilie 2012, 13:35 |  Autor: Bianca Toma |  

Cuvinte cheie: sectorul 

energetic, Hidroelectrica, Electrica, Transelectrica, Centrul 

Român al Energiei,Bruxelles, lobby, interese UE, efcienţa 

energetică, adevarul europaBianca Toma, 
Decizia deschiderii acestui centru are în vedere "importanţa strategică a 
sectorului energetic românesc în contextul actual al pieţei de energie 
regionale în Europa de Sud-Est, perspectiva dezvoltării de noi proiecte 
energetice în regiune, inclusive în România, în conditiile în care multe 
organizaţii, asociaţii naţionale în domeniul energiei din UE si companii  

 

https://m.rfi.ro/articol/stiri/economie/birou-al-centrului-roman-al-energiei-deschis-bruxelles
https://m.rfi.ro/articol/stiri/economie/birou-al-centrului-roman-al-energiei-deschis-bruxelles
http://www.adevarul.ro/taguri/sectorul_energetic.html
http://www.adevarul.ro/taguri/sectorul_energetic.html
http://www.adevarul.ro/taguri/hidroelectrica.html
http://www.adevarul.ro/taguri/electrica.html
http://www.adevarul.ro/taguri/transelectrica.html
http://www.adevarul.ro/taguri/centrul_roman_al_energiei.html
http://www.adevarul.ro/taguri/centrul_roman_al_energiei.html
http://www.adevarul.ro/taguri/bruxelles.html
http://www.adevarul.ro/taguri/lobby.html
http://www.adevarul.ro/taguri/interese_ue.html
http://www.adevarul.ro/taguri/efcienta_energetica.html
http://www.adevarul.ro/taguri/efcienta_energetica.html
http://www.adevarul.ro/taguri/adevarul_europabianca_toma.html
http://m.rfi.ro/sites/default/files/audio/2012/04/25/birou-centrului-roman-energiei-deschis-bruxelles.mp3
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multinationale au birouri de reprezentare la Bruxelles", precizeaza un comunicat al CRE. Presedintele CRE este 
dr. ing Stelian GAL. 
 
Centrul Român al Energiei - CRE este o organizatie profesionala pentru companiile si societatile energetice 
romanesti. Este condusa si finantata de organizatiile membre, in principal in domeniul energiei electrice. 
 
CRE îşi propune să intensifice activităţile de lobby pe lângă instituţiile UE, în Bruxelles, pentru beneficiul si in 
interesul institutiilor sectorului energetic romanesc, inclusiv al membrilor CRE, să reprezinte interesului lor în 
relaţia cu instituţiile UE, să promoveze participarea societăţilor energetice româneşti de stat şi private în procesul 
de decizie al instituţiilor europene şi să realizeze parteneriate în cadrul programelor de finanţare ale instituţiilor 
europene. 
 
Membrii acestei noi asociaţii profesionale româneşti în domeniul energiei sunt principalele companii de stat: 
Electrica S.A., Hidroelectrica S.A., Nuclearelectrica S.A, Termoelectrica S.A, Transelectrica S.A., OPCOM, alaturi 
de companii private active in sectorul energiei: EMON ELECTRIC S.A., ENERGOBIT, EXIMPROD S.A., IMA-
Partners, RETRASIB Sibiu, SC Monsson Invest Group, TRACTEBEL Engineering, Bursa Romana de Marfuri S.A 
 

 

 

 

HOT NEWS 

 

Interesele energiei romanesti, aparate la UE: Un grup de lobby al sectorului 
de stat si privat va fi activat la Bruxelles 
de Anca Ionescu      

Marţi, 10 aprilie 2012, 15:18 Economie | Energie 

 
Fostul director general al Transelectrica, Stelian Gal, va reprezenta interesele companiilor romanesti din 
domeniul energetic la Bruxelles, prin Centrul Roman al Energiei, o organizatie profesionala de lobby 
sustinuta de companiile de stat din domeniul energiei si de operatori privati.  
 
CRE are ca obiectiv "intensificarea activitatilor de lobby pe langa institutiile europene din Bruxelles in beneficiul 
companiilor romanensti din domeniul energiei, membre ale organizatiei. De  asemenea, CRE va reprezenta 
interesele acestor entitati in relatiile cu institutiile UE, cu alte organizatii si asociatii din domeniu", potrivit site-ului 
organizatiei. 
 
Membrii acestei noi asociatii profesionale sunt principalele societati de stat: ELECTRICA S.A., 
HIDROELECTRICA S.A., NUCLEARELECTRICA S.A.,  TERMOELECTRICA S.A., TRANSELECTRICA S.A., 
OPCOM, si companii private active in sectorul energiei: EMON ELECTRIC S.A., ENERGOBIT, EXIMPROD S.A., 
IMA-Partners, RETRASIB Sibiu, SC Monsson Invest Group, TRACTEBEL Engineering, Bursa Romana de Marfuri 
S.A.. 
 
CRE va reprezenta intereselor sectorului energetic romanesc de stat si privat in domeniile: energie electrica, 
gaze, petrol, apa si carbune. 
 
Deschiderea Centrului Roman al Energiei - biroul Bruxelles este programata pe 25 aprilie. Lansarea este urmata 
de o masa rotunda cu tema "Solutii Financiare si Optiuni pentru Proiecte Energetice Viitoare" organizata ziua 

urmatoare, 26 aprilie 2012, la Bruxelles. 
 
In aprilie 2011, Ministerul Economiei a anuntat inlocuirea lui Stelian Gal din functia de director general al 
Transelectrica, la doar cateva luni de la numirea lui in aceasta pozitie. In locul lui Stelian Gal, actionarul majoritar 
al operatorului sistemului national de transport al energiei l-a numit pe Horia Hahaianu, seful filialei Teletrans. Nu 
au fost mentionate la acel moment motivele pentru care Stelian Gal a fost schimbat din functie. 
 
Gal fusese numit la conducerea Transelectrica la mijlocul lunii noiembrie 2010, dupa ce fostul director, Adrian 
Baicusi, si-a dat demisia. Stelian Gal a revenit astfel la conducerea Transelectrica, unde s-a aflat pana la numirea 
lui Baicusi, in ianuarie 2009. 

 

 

 

http://www.hotnews.ro/articole_autor/Anca%20Ionescu
http://economie.hotnews.ro/energie
http://crenerg.org/listare.php?limba=Romana&lant=4-1
http://crenerg.org/listare.php?limba=Romana&lant=4-1
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11 aprilie 
 
BURSA 
Centrul Roman al Energiei va avea birou la Bruxelles 

 
12 aprilie 

FOCUS ENERGETIC 

Lobby energetic la Bruxelles | Focus Energetic 

Companii private şi societăţile de stat din domeniul energiei au înfiinţat organizaţia 
profesională Centrul Român al Energiei (CRE) pentru activităţi de reprezentare şi lobby 
pe lângă reprezentanţii instituţiilor europene, a anunţat preşedintele Centrului, Stelian 
Gal(foto), fost director general al Transelectrica. 
Centrul Român al Energiei – CRE este o organizaţie profesională pentru companiile 
energetice româneşti. Este condusă şi finanţată de organizaţiile membre, în principal în 
domeniul energiei electrice în prezent, şi activează pentru a asigura pentru acestea 
condiţiile cele mai libere şi favorabile pentru competiţie şi progres, cu scopul asigurării 
dezvoltării, a creşterii economice şi bunăstării în România. 

”Scopul principal al organizaţiei este de a intensifica lobby-ul în interesul sectorului 
energetic românesc, reprezentat de companii de stat sau private, dar şi de informare şi 
consultanţă în domeniul energiei”, a spus Gal. 

“De asemenea, CRE reprezintă interesele companiilor româneşti în relaţia cu instituţiile 
europene şi cu alte organizaţii internaţionale cu sediul în Bruxelles, organizează activităţi în sprijinul dezvoltării 
cooperării europene şi internaţionale şi caută soluţii pentru integrarea programelor şi activităţilor instituţiilor sectorulu i 
energetic românesc în programele instituţiilor europene”, a declarat, la rândul său, Mihai Păun, secretarul general al 
Centrului. 

In acest moment, membrii organizaţiei sunt Electrica, Emon Electric, Energobit, Eximprod, Hidroelectrica, 
Nuclearelectrica, Monsson Invest, Retrasib Sibiu, Termoelectrica, Tractebel, Transelectrica şi Bursa Română de Mărfuri. 
Din consiliul director al CRE fac parte reprezentanţii Energobit, Electrica şi Nuclearelectrica. 

 

 Asociaţia profesională Centrul Român al Energiei (CRE), care şi-a început 
activitatea în septembrie 2011, va avea, din 25 aprilie, un birou la 
Bruxelles. Obiectivul asociaţiei este influenţarea politicii energetice 
europene în vederea susţinerii şi promovării investiţiilor în sistemul 
energetic naţional integrat la nivel regional şi european, informează 
Agerpres. 
 
     CRE, al cărei preşedinte este dr. ing. Stelian Gal (fost director general 
al "Transelectrica"), îşi propune să intensifice activităţile de lobby pe lângă 
instituţiile europene de la Bruxelles, pentru beneficiul şi în interesul 
instituţiilor sectorului energetic românesc, inclusiv al membrilor CRE, să 
reprezinte interesului acestora în relaţia cu instituţiile europene, cu alte organizaţii internaţionale reprezentative şi 
asociaţii în domeniul energiei active în Bruxelles şi să promoveze participarea instituţiilor, societăţilor energetice 
româneşti de stat şi private în procesul de decizie al instituţiilor europene. 
 
     Membrii acestei noi asociaţii profesionale româneşti în domeniul energiei sunt companiile de stat Electrica, 
Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Termoelectrica, Transelectrica, OPCOM, alături de companii private active în sectorul 
energiei - Emon Electric S.A., Energobit, Eximprod, IMA-Partners, Retrasib Sibiu, Monsson Invest Group, Tractebel 
Engineering, Bursa Română de Mărfuri.  
 
 

  

http://www.focus-energetic.ro/wp-content/uploads/2012/01/stelian-gal1.jpg
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Din cotizaţiile membrilor, de minim 10.000 euro anual, vor fi organizate o serie de evenimente la Bruxelles, va fi pregătită 
activitatea de lobby, va fi creat un sediu în Capitala Europei şi vor putea fi organizate şi cursuri de management în 
energie. 

În prezent, la Bruxelles activează circa 1.500 de organizaţii şi asociaţii de lobby. 

Publicat in categoria - Carbune, Economie, Gaze, Hidro, Infrastructura, Nuclear, Petrol, Regenerabila, Stiri 

Interne, Termo, Transport si Furnizare · Etichete Bruxelles, energie, Lobby 

Read more http://www.focus-energetic.ro/lobby-energetic-la-bruxelles-6337.html 

 

Gazeta de sud 

Societățile energetice românești fac lobby la Bruxelleles 

Asociaţia profesională Centrul Român al Energiei (CRE) va avea de la 25 aprilie un birou la Bruxelles, obiectivul 
fiind influenţarea politicii energetice europene în vederea susţinerii şi promovării investiţiilor în sistemul energetic 
naţional integrat la nivel regional şi european, informează Agerpres. CRE îşi propune să intensifice activităţile de 
lobby pe lângă instituţiile europene de la Bruxelles, pentru beneficiul şi în interesul instituţiilor sectorului energetic 
românesc, inclusiv al membrilor CRE, să reprezinte interesului acestora în relaţia cu instituţiile europene, cu alte 
organizaţii internaţionale reprezentative şi asociaţii în asociaţii în domeniul energiei active în Bruxelles şi să 
promoveze participarea instituţiilor, societăţilor energetice româneşti de stat şi private în procesul de decizie al 
instituţiilor europene. 

 

 

 

24 aprilie 

STIRI ENERGIE 

Centrul Român al Energiei de la Bruxelles, condus de Stelian Gal, va fi 

inaugurat miercuri 

Reprezentanţa Permanentă a României la Bruxelles va inaugura miercuri Centrul Român al Energiei, organizaţie 
care va promova interesele României în domeniul energetic la nivelul Comisiei Europene şi care va fi condusă de 
Stelian Gal, fost director general al Transelectrica. 
Centrul Român al Energiei (CRE) va reprezenta interesele instituţiilor din sectorul energetic românesc de stat şi 
privat în domeniul energiei electrice, al gazelor, ape petrolului, al apei şi al cărbunelui. 
 
Preşedintele organizaţiei va fi Stelian Gal, care a deţinut funcţia de director general al Transelectrica până în 
urmă cu un an. 
 
Potrivit unui comunicat semnat de CRE şi Reprezentanţa Permanentă a României la UE, Centrul va fi finanţat de 
organizaţiile membre şi activează pentru a asigura pentru acestea condiţiile cele mai libere şi favorabile pentru 
competiţie şi progres, cu scopul asigurării dezvoltării, a creşterii economice şi a bunăstării în România. 
CRE va facilita dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor dintre reprezentanţii sectorului energetic românesc şi 
instituţiile europene de la Bruxelles. 
 
CRE şi-a început activitatea în septembrie 2011, după înregistrarea ca persoană juridică la Registrul Asociaţiilor 
şi Fundaţiilor la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. 
Centrul Român al Energiei desfăşoara activitatea strategică cu scopul de a influenţa politica energetică 
europeană, în vederea susţinerii şi promovării investiţiilor în sistemul energetic naţional integrat la nivel regional şi  
 
 

http://www.focus-energetic.ro/category/1stiri-interne/5carbune
http://www.focus-energetic.ro/category/4economie
http://www.focus-energetic.ro/category/1stiri-interne/6gaze
http://www.focus-energetic.ro/category/1stiri-interne/2hidro
http://www.focus-energetic.ro/category/4economie/5infrastructura
http://www.focus-energetic.ro/category/1stiri-interne/3nuclear
http://www.focus-energetic.ro/category/1stiri-interne/7petrol
http://www.focus-energetic.ro/category/1stiri-interne/4regenerabila
http://www.focus-energetic.ro/category/1stiri-interne
http://www.focus-energetic.ro/category/1stiri-interne
http://www.focus-energetic.ro/category/1stiri-interne/1termo
http://www.focus-energetic.ro/category/1stiri-interne/8transport-si-furnizare
http://www.focus-energetic.ro/tag/bruxelles
http://www.focus-energetic.ro/tag/energie
http://www.focus-energetic.ro/tag/lobby
http://www.focus-energetic.ro/lobby-energetic-la-bruxelles-6337.html
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european. În această etapă, activitatea CRE este concentrată în domeniul energiei electrice, urmând ca în 
etapele viitoare sfera de activitate să se extindă", se mai arată în comunicat. 
 
"Obiectivul general al CRE îl reprezintă: intensificarea activităţilor de lobby pe lângă instituţiile europene în 
Bruxelles, pentru beneficiul şi în interesul instituţiilor sectorului energetic românesc, inclusiv al membrilor CRE; 
reprezentarea interesului acestora în relaţia cu instituţiile europene, cu alte organizaţii internaţionale 
reprezentative şi asociaţii în domeniul energiei active în Bruxelles; promovarea participării instituţiilor, societăţilor 
energetice româneşti de stat şi private în procesul de decizie al instituţiilor europene, precum şi participarea lor în 
parteneriate europene, în cadrul programelor de finanţare ale instituţiilor europene", mai spune comunicatul. 
 
Membrii CRE sunt principalele societăţi de stat: Electrica, Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, 
Transelectrica, OPCOM, precum şi companii private: Emon Electric, Energobit, Eximprod, IMA Parners, Retrasib, 
Monsson Invest, Tractebel, Bursa Română de Mărfuri. 

 

 

25 aprilie 2012 

Business 24 

Hidroelectriva va avea "o problema" daca a vandut energie la preturi preferentiale 
Miercuri, 25 Aprilie 2012, ora 21:42 

 
Presedintele Centrului Roman al Energiei, Stelian Gal, a declarat miercuri, 
la Bruxelles, ca Hidroelectrica va avea o problema daca investigatiile 
lansate de CE arata ca a vandut energie la preturi preferentiale, dar si-a 
exprimat speranta ca aceste investigatii nu vor avea "un efect negativ". 
 
"Sigur, astfel de evenimente nu vin in ajutorul nostru, acest lucru e clar, dar eu 
zic sa asteptam finalizarea acestei anchete, pentru ca inca nu putem trage o 

concluzie. 
 
In cazul ca aceste concluzii vor fi favorabile, Hidroelectrica va avea o problema, inclusiv s-ar arunca poate o 
lumina mai putin favorabila asupra activitatii noastre, dar cred avem membri foarte multi, nu numai din zona de 
stat, ci si din zona privata care nu pot fi afectati de activitatea unei entitati. Activitatea noastra merge inainte 
indiferent ce se intampla si eu sper ca aceasta investigatie sa nu aiba un efect negativ", a declarat Stelian Gal. 
 
Hidroelectrica se numara printre membrii fondatori ai Centrului Roman al Energiei, organizatie profesionala pentru 
companiile si societatile energetice romanesti, care si-a inaugurat, miercuri, biroul de la Bruxelles. 
 
Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a lansat cinci investigatii aprofundate distincte pentru a evalua daca 
Hidroelectrica a achizitionat sau a vandut energie electrica la tarife preferentiale mai multor comercianti de 
energie electrica, clienti industriali si producatori de energie electrica. Scopul investigatiilor este de a stabili daca 
producatorul roman de hidroenergie controlat de stat a efectuat astfel de tranzactii cu scopul de a favoriza 
beneficiarii prin reducerea costurilor lor de functionare, prin cresterea veniturilor acestora sau printr-o combinatie 
a celor doua elemente, incalcand astfel normele UE in materie de ajutoare de stat. Initierea unei investigatii 
aprofundate permite partilor terte interesate sa prezinte observatii cu privire la masurile respective, fara a anticipa 
concluziile finale ale investigatiei. 
 
"Subventiile indirecte care contribuie la reducerea cheltuielilor normale de functionare ale intreprinderilor pot avea 
un efect de denaturare a concurentei tot atat de semnificativ ca si cel provocat de subventiile directe. Trebuie sa 
verificam daca tarifele preferentiale acordate de Hidroelectrica au privilegiat clientii care au beneficiat de acestea 
in comparatie cu concurentii lor de pe piata interna", a declarat vicepresedintele Comisiei care raspunde de 
politica in materie de concurenta, Joaquin Almunia. 
 
Comisia doreste sa stabileasca daca Hidroelectrica a subventionat in mod indirect clientii vanzand acestora 
energie electrica la preturi sub nivelul pietei sau achizitionand de la acestia la preturi peste nivelul pietei. 
Hidroelectrica este controlata de catre statul roman si exista indicii potrivit carora statul ar fi influentat deciziile de 
a incheia aceste contracte in conditiile date. 
 
Cum arata contractele Hidroelectrica 

http://www.business24.ro/hidroelectrica/
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In decembrie 2009 si decembrie 2010, in urma licitatiilor publice de pe piata angro de energie electrica a 
Romaniei, OPCOM, Hidroelectrica a incheiat doua contracte bilaterale cu producatorul siderurgic ArcelorMittal, 
fiecare contract avand ca obiect furnizarea a 1,75 TWh de energie electrica pe an, la preturi care par sa se 
situeze sub nivelul pietei. 
 
ALRO Slatina are in derulare un contract pe termen lung cu Hidroelectrica pentru furnizarea a 3 TWh de energie 
electrica pe an la un pret foarte apropiat de costul de productie al Hidroelectrica, pret care urmeaza a fi indexat 
anual pe baza cotatiei aluminiului de la Bursa Metalelor din Londra (LME). 
 
Contractele intre Hidroelectrica si opt comercianti de energie electrica, unele contracte datand din 2004, precum si 
contractele intre Hidroelectrica si doi producatori industriali au fost incheiate la preturi care par a fi sub nivelul pretului 
practicat pe piata. 
 
Pe de alta parte, in contractele incheiate cu doi producatori de energie termica, Hidroelectrica a cumparat energie 
electrica la preturi care par a fi mai ridicate decat preturile practicate pe piata. 
 
Comisia considera ca prin furnizarea de fonduri care pot fi atribuite in definitiv statului, toate aceste contracte par sa fi 
fost, in mare masura, in avantajul intreprinderilor selectate, in timp ce concurentii au trebuit sa plateasca preturile 
practicate pe piata. 
 
O parte a contractelor au fost incheiate inainte de aderarea Romaniei la UE. Cu toate acestea, pe baza dispozitiilor 
speciale din anexa V la Tratatul de aderare a Romaniei, Comisia are competenta de a investiga preturile la energie 
electrica care au fost aplicate in baza acestor contracte. 

 

 

 

RadioFrance International 

Birou al Centrului Român al Energiei, deschis la Bruxelles 

 

Centrul Român al Energiei îşi deschide un birou la Bruxelles. 
Centrul Român al Energiei va avea un birou la Bruxelles a cărui ceremonie de 
deschidere are loc miercuri seară la sediul Reprezentanţei României pe lângă 
UE. 
Corespondenta RFI la Bruxelles, Mihaela Gherghişan 

 
Momentul este bine ales, întrucât dosarele energetice se află acum în plină actualitate UE. Dezbateri extrem de 
importante au fost, ce-i drept, amânate pentru luna iunie, din cauza campaniei electorale franceze, dar UE este 
pe cale de a-şi fixa obiectivele energetice pentru următoarele decade. 
 
Centrul Român al Energiei a fost creat pentru a reprezenta interesele sectorului energetic românesc. El reprezintă 
companiile şi societăţile energetice în dialogul cu instituţiile europene. 
Acesta este prezent pe scena europeană din septembrie 2011, însă doar acum îşi deschide un sediu în capitala 
Europei şi-şi declară în mod deschis activitatea de lobby pe lângă factorii de decizie de la Bruxelles. 
UE este pe cale de a-şi fixa obiectivele energetice obligatorii, iar în aceste discuţii, fiecare stat membru încearcă 
să negocieze un acord profitabil. 
 
Dacă fiecare Capitală este de acum constrânsă să investească în noile surse de energie, cele regenerabile, 
pentru a combina eficienţa şi ecologia, atunci nu trebuie să se uite de sectoarele care vor fi astfel vitregite. 
Este cazul energiilor clasice consumatoare de cărbune şi deci poluante, a căror diminuare poate adăuga o nouă 
criză celei economice şi sociale existente. Acesta este un exemplu în care activităţile de lobby sunt utile, dar nu 
este singurul dezbătut la Bruxelles. Centrul Român al Energiei anunţă deja că va organiza aici în octombrie o 
conferinţă care va informa mediile europene cu privire la priorităţile României. 
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REPREZENTANŢA PERMANENTĂ A ROMÂNIEI 
pe lângă Uniunea Europeană 
 
Deschiderea Biroului Centrului Român al Energiei la Bruxelles 
 
Miercuri 25 aprilie 2012 a avut loc, la sediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă UE, 
inaugurarea biroului de la Bruxelles a Centrului Român al Energiei (CRE). 
 
 
În alocuţiunea de deschidere, dl. Cristian Badescu – reprezentant permanent adjunct al Reprezentantei 
Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, a subliniat importanta reprezentării sectorului energetic 
românesc la nivel european. Dr. Ing. Stelian Gal, preşedintele CRE, a evidenţiat perspectiva dezvoltării strategice 
a sectorului energetic românesc în contextul actual al pieţei energiei regionale în Europa de sud-est. Michael 
Hager, membru al cabinetului comisarului pentru energie, Gunther Oettinger, a salutat prezenţa CRE la Bruxelles. 
A declarat că România şi sectorul energetic pot avea un rol crucial în stabilirea unei adevărate politici energetice 
europene în următorii ani şi se bazează pe cooperarea şi sprijinul CRE în atingerea acestui obiectiv. 
 
La eveniment au participat cca 80 reprezentanţi ai sectorului energetic românesc şi european alături de 
personalităţi cu rol şi activitate recunoscute în domeniul energiei la nivel naţional şi internaţional. 
„Noi avem un angajament, acela de a acţiona cu seriozitate în perioada următoare pentru a îmbunătăţi 
semnificativ rata de absorbţie a fondurilor comunitare. Contăm pe contribuţia Centrului Roman al Energiei în 
abordarea sistematică a proiectelor strategice în domeniul energiei, în special în infrastructura energetică.  
 
Contribuţia CRE în accesarea şi gestionarea acestor fonduri este importantă pentru România, la fel de importantă 
ca şi prezenta sa în procesul de decizie al instituţiilor europene în domeniul energiei, a arătat în alocuţiunea 
adresată participanţilor dl. Cristian Badescu. Energia este un domeniu important. Proiectele în acest domeniu pot 
contribui la creşterea noastră economică pe termen scurt, pe termen mediu.” a continuat dl. Badescu. 
„CRE desfăşoară activitatea strategică cu scopul de a influenţa politica energetică europeană, în vederea 
susţinerii şi promovării investiţiilor în sistemul energetic naţional integrat la nivel regional si European.” a 
evidenţiat Stelian Gal subliniind în continuare ca „In aceasta etapă, activitatea CRE este concentrată in domeniul 
energiei electrice, urmând ca în etapele viitoare sfera de activitate să se extindă.” 
Centrul Român al Energiei– CRE, reprezentată de Dr. Ing. Stelian Gal, este o organizaţie profesională pentru 
companiile şi societăţile energetice româneşti şi activează, în prezent în domeniul energiei electrice, pentru a 
asigura condiţiile cele mai libere şi favorabile competiţiei şi progresului cu scopul asigurării dezvoltării, creşterii 
economice şi bunăstării în România. 
 
CRE va reprezenta interesele instituţiilor sectorului energetic românesc de stat şi privat în domeniul energiei: gaz, 
petrol, energie electrică, apă şi cărbune şi va facilita dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor între reprezentanţii 
sectorului energetic românesc şi instituţiile europene din Bruxelles. 
Obiectivul general al CRE este de a intensifica activităţile de lobby pe lângă instituţiile europene, reprezentarea 
interesului sectorului energetic românesc la nivelul UE, participarea acestuia în procesul decizional european şi în 
parteneriate în cadrul programelor de finanţare europene. 
 

 
Stiri energie 
 
Centrul Român al Energiei de la Bruxelles, condus de Stelian Gal, va fi inaugurat miercuri  
 

Reprezentanţa Permanentă a României la Bruxelles va inaugura miercuri Centrul Român al Energiei, organizaţie 
care va promova interesele României în domeniul energetic la nivelul Comisiei Europene şi care va fi condusă de 
Stelian Gal, fost director general al Transelectrica.  
 
Centrul Român al Energiei (CRE) va reprezenta interesele instituţiilor din sectorul energetic românesc de stat şi 
privat în domeniul energiei electrice, al gazelor, ape petrolului, al apei şi al cărbunelui. 
Preşedintele organizaţiei va fi Stelian Gal, care a deţinut funcţia de director general al Transelectrica până în 
urmă cu un an. 
 

http://stirienergie.com/2012/04/24/centrul-roman-al-energiei-de-la-bruxelles-condus-de-stelian-gal-va-fi-inaugurat-miercuri/
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Potrivit unui comunicat semnat de CRE şi Reprezentanţa Permanentă a României la UE, Centrul va fi finanţat de  
organizaţiile membre şi activează pentru a asigura pentru acestea condiţiile cele mai libere şi favorabile pentru 
competiţie şi progres, cu scopul asigurării dezvoltării, a creşterii economice şi a bunăstării în România. 
CRE va facilita dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor dintre reprezentanţii sectorului energetic românesc şi 
instituţiile europene de la Bruxelles. 
CRE şi-a început activitatea în septembrie 2011, după înregistrarea ca persoană juridică la Registrul Asociaţiilor 
şi Fundaţiilor la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. 
 
"Centrul Român al Energiei desfăşoara activitatea strategică cu scopul de a influenţa politica energetică 
europeană, în vederea susţinerii şi promovării investiţiilor în sistemul energetic naţional integrat la nivel regional şi 
european. În această etapă, activitatea CRE este concentrată în domeniul energiei electrice, urmând ca în 
etapele viitoare sfera de activitate să se extindă", se mai arată în comunicat. 
"Obiectivul general al CRE îl reprezintă: intensificarea activităţilor de lobby pe lângă instituţiile europene în 
Bruxelles, pentru beneficiul şi în interesul instituţiilor sectorului energetic românesc, inclusiv al membrilor CRE; 
reprezentarea interesului acestora în relaţia cu instituţiile europene, cu alte organizaţii internaţionale  
 
reprezentative şi asociaţii în domeniul energiei active în Bruxelles; promovarea participării instituţiilor, societăţilor 
energetice româneşti de stat şi private în procesul de decizie al instituţiilor europene, precum şi participarea lor în 
parteneriate europene, în cadrul programelor de finanţare ale instituţiilor europene", mai spune comunicatul. 
Membrii CRE sunt principalele societăţi de stat: Electrica, Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, 
Transelectrica, OPCOM, precum şi companii private: Emon Electric, Energobit, Eximprod, IMA Parners, Retrasib, 
Monsson Invest, Tractebel, Bursa Română de Mărfuri.(Stirienergie.com)  
 

 
 
 

26 aprilie 
 
Agentia nationala de presa AGERPRES 
 
 

Centrul Roman al Energiei inaugureaza biroul de la Bruxelles 
 

Centrul Roman al Energiei (CRE), organizatie profesionala care va reprezenta interesele institutiilor sectorului 
energetic romanesc de stat si privat in domeniul energiei, si-a inaugurat miercuri dupa-amiaza biroul de la 
Bruxelles. 
 
Membrii fondatori ai acestei noi organizatii romanesti sunt Electrica SA, Emon Electric SA, Energobit, Eximprod 
SA, Hidroelectrica SA, IMA-Partners, Nuclearelectrica SA, Retrasib Sibiu, SC Monsson Invest Group, 
Termoelectrica SA, Tractebel, Transelectrica SA. 
 
 
Intr-o conferinta de presa organizata la Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana, 
presedintele CRE, dr.ing. Stelian Gal, a declarat ca CRE isi va desfasura activitatea strategica cu scopul de a 
influenta politica energetica europeana, in vederea sustinerii si promovarii investitiilor in sistemul energetic 
national integrat la nivel regional si european. 
 
Obiectivul general al CRE il reprezinta promovarea participarii institutiilor membre, a societatilor energetice 
romanesti de stat si private in procesul de decizie al institutiilor europene, participarea in parteneriate europene, 
in programele de finantare ale institutiilor europene si desfasurarea activitatii de lobby in interesul institutiilor 
sectorului energetic romanesc. 
 
CRE, asociatie profesionala non-profit, este condusa si finantata de organizatiile membre, in principal in domeniul 
energiei electrice in prezent, si activeaza pentru a asigura pentru acestea conditiile cele mai favorabile pentru 
competitie si progres cu scopul asigurarii dezvoltarii, a cresterii economice si bunastarii in Romania. Dupa cum 
explica presedintele CRE, singura finantare provine din contributia membrilor, cotizatia fiind de 10.000 euro/an 
pentru membrii colectivi. 
 
La randul sau, secretarul general al CRE, Mihai Paun, a subliniat ca in aceasta etapa, activitatea CRE este 
concentrata in domeniul energiei electrice, urmand ca in etapele viitoare sfera de activitate sa se extinda. ''In 
egala masura, ne intereseaza cresterea profiturilor membrilor nostri si crearea de parteneriate cu asociatii 
similare din alte tari, prezente la Bruxelles'', a explicat el. 
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Obiectivele specifice ale CRE le reprezinta promovarea participarii institutiilor, societatilor energetice romanesti in 
procesul de decizie al institutiilor europene, participarea in parteneriate europene, in programele de finantare ale 
institutiilor europene si desfasurarea activitatii de lobby in interesul institutiilor sectorului energetic romanesc; 
colectarea, analiza si distribuirea informatiilor privind sectorul energetic; sustinerea membrilor privind dezvoltarea 
de studii in acest domeniu, gazduirea si facilitarea contactelor intre membrii CRE si institutii si organizatii 
internationale de profil; studierea aspectelor strategice, politice, tehnice, sociale, legislative si institutionale care 
sunt legate direct sau indirect de sectorul energetic si facilitarea accesului membrilor CRE la aceste informatii. 

• Sursa: http://www.agerpres.ro 

 

 
 

3 mai 

ACTMEDIA  Romanian Business News 

Romanian Center of Energy opens an office in Brussels 
Thursday, May 3, 2012 
 
The Romanian Center of Energy (CRE), a professional organization that represents the interests of the 
Romanian energy sector both state-run and private, has opened on April 25, its office in Brussels, 
Agerpres said.. 
The founding members of this new Romanian organization are Electrica SA, Emon Electric SA, Energobit, 

Eximprod SA, Hidroelectrica SA, IMA-Partners, Nuclearelectrica SA, Retrasib Sibiu, SC Monsson Invest 

Group, Termoelectrica SA, Tractebel, Transelectrica SA. 

 

In a press conference organized at the Permanent Representation of Romania to the European Union, the CRE 

chairman, PhD in enginnering Stelian Gal, said that CRE is to run a strategic activity in order to influence the 

European energy policy, to support and promote investments in tThe overall objective of the CRE is to promote 

participation of its member institutions, of the Romanian energy companies both state-run and private in the 

decision-making process of the European institutions, participation in European partnerships, in funding programs 

of the EU institutions and to carry out lobbying activities in the interest of the Romanian energy sector institutions . 

 

CRE, a non-profit professional association, is managed and funded by the member organizations, mainly in the 

electricity field now, and works to ensure the most favorable conditions for them to compete and progress in the 

aim to ensure development, growth and prosperity in Romania. As explained by CRE chairman, the only funding 

comes from members' contribution, the dues being of 10,000 euros / year per collective member.he national 

energy system, integrated at regional and European level. 

In turn, Secretary General of the CRE, Mihai Paun, underlined that, at this stage, CRE activity is focused on the 

electricity sector, going to extend it in future. ''Equally, we are interested in an increase of our members' profits 

and to create partnerships with similar associations in other countries, present in Brussels', he said. 

 

The specific objectives of the CRE is to promote the participation of institutions, the Romanian energy companies 

in the decision-taking European institutions, participation in European partnerships, in the funding programs of the 

EU institutions and to conduct lobbying activity in the interest of the Romanian energy sector institutions; 

collection, analysis and distribution of information on the energy sector; support for members in developing 

studies in this area, hosting and facilitating contacts between members of the CRE and international institutions 

and organizations in the field; studying strategic, political, technical, social, legislative and institutional issues, that 

are directly or indirectly related to the energy field and CRE members easier access to this kind of information. 
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