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Centrul Român al Energiei isi desfasoara activitatea
cu scopul de a influenta politica energetica europeana
in vederea sustinerii si promovarii investitiilor in
tranzitia catre un sistem energetic cu nivel redus de
carbon. Doar prin creerea unui cadru apropriat si
stabil privind conditiile pentru investitii tranzitia catre
o Europa verde poate avea succes.
CRE functioneaza de la data de 6 Septembrie 2011, data
inregistrarii la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor la
Judecatoria Sectorului 1, Bucuresti, ca persoana juridica,
are durata de functionare nedeterminata si isi desfasoara
activitatea in conditiile Ordonantei Guvernului nr.
26/30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu
modificarile si completarile ulterioare, a legilor romane si
pe baza prezentului statut.
Membrii acestei noi organizatii profesionale romanesti
sunt: ELECTRICA S.A., EMON ELECTRIC S.A.,
ENERGOBIT, EXIMPROD S.A., HIDROELECTRICA
S.A., IMA-Partners S.A., NUCLEARELECTRICA S.A,
RETRASIB S.A. Sibiu, S.C. Monsson Invest Group,
TERMOELECTRICA S.A, TRACTEBEL Engineering
S.A., TRANSELECTRICA S.A.
Adunarea Generala si Consiliul Director al CRE, in
sedintele de lucru din cursul lunilor precedente au aprobat
deja Programul de Activitate a CRE pentru 2012. O
prioritate in acest program este prezentarea scopului,
obiectivelor si activitatilor CRE. Aceasta actiune este
sustinuta de o serie de intalniri pe care reprezentantii CRE
la Bruxelles le-au avut si le vor avea cu reprezentanti ai
institutiilor europene si romanesti, cu reprezentanti ai altor
organizatii reprezentative in domeniul energiei care
activeaza la Bruxelles.

STIRI CURENTE
 Lansarea paginii de web a CRE
 Intalnire la Ambasada României în Regatul Belgiei
 Intalnire la Reprezentanta Permanenta a României pe
lângă Uniunea Europeană
 Propunerea CRE de lansare a Programului de Initiere
si Formare a Personalului CRE
REPREZENTARE EXTERNA
 CRE participa la Conferinta Internationala “European
Grid”
 Reprezentantii CRE discuta cu reprezentantii
Vattenfall la Bruxelles
 Contacte cu membrii romani in Comitetul pentru
Industrie, Cercetare si Energie din Parlamentul
European
 CRE participa la sedinta Ansamblului Executiv al
Consiliul Mondial al Energiei


CRE participa la Seminarul Regional al Consiliului
Mondial al Energiei “The Energy Picture of Europe in
2050”

POLITICA ENERGETICA EUROPEANA SI INSTITUTII
EUROPENE
Propunerea CE privind Infrastructura Energetica
trans-Europeana
 Comunicarea CE privind Traseul Energetic 2050
 Directiva de Eficienta Energetica


EVENIMENTE INTERNE
 A doua Sedinta a Consiliului Director CRE
 12 Actiuni CRE pentru Succesul 2012 - Program de
Activitate CRE 2012
 Conferinta de Presa
 Noi membri CRE
 Primul membru de Onoare al CRE
Evenimente viitoare CRE
22 Decembrie 2011
25 Aprilie 2012
20 Octombrie 2012

Sedinta Adunarii Generale
Conferinta de Presa
Inaugurarea biroului CRE la
Bruxelles
Ziua Energiei Romania la
Bruxelles
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STIRI CURENTE
Lansarea paginii de web a CRE
La data publicarii acestei prime editii a Buletinului Info
CRE Bruxelles, Centrul Român al Energiei lanseaza
pagina de web www.teletrans.ro/cre
Formatul este structurat pe urmatoarele elemente: Pagina
frontala, Membri, Publicatii, Evenimente, Presa, Contact.
Intalnire la Ambasada României în Regatul Belgiei
In vederea prezentareii CRE si a pregatirii
evenimentelor CRE 2012: lansare CRE si Ziua Energiei
Romania, reprezentantii CRE au avut o intalnire cu
E.S. Ovidiu DRANGA - Ambasador extraordinar şi
plenipotenţiar al României în Regatul Belgiei insotit de
dl. Mugur POPOVICI - Consilier economic.
Ambasada Romaniei a oferit sustinerea in desfasurarea
activitatilor viitoare ale CRE, in special prin contacte
directe cu organizatii care desfasoara activitate in
domeniul energiei in Belgia. Alte subiecte discutate cu
acest prilej au inclus:
 Participare directa la evenimetele de inaugurare a
biroului CRE la Bruxzelles si la evenimentul „Ziua
Energiei – Romania”; Mentiunea „cu sustinerea
Ambasadei Romaniei in Regatul Belgiei” poate fi
inclusa in programul si invitatia la evenimente;
 Explorare cooperare cu Clubul Romania-Belgia
(http://www.romania-belgium-bc.com/)
 Includerea conexiunii cu paginea de web a CRE pe
site-ul Ambasadei Romaniei la rubrica linkuri utile
 Program de Master Business Administration in
cooperare cu Institutul Bancar Roman si Universitatea
Leuven
 Explorarea oportunitatii de infiintare a unei banci Banca Romana a Energiei
 Participarea reprezentantilor CRE la Bruxelles si a
membrilor CRE la actiuni organizate sau
co-organizate de Ambasada Romaniei in Belgia.
Intalnire la Reprezentanta Permanenta a României pe
lângă Uniunea Europeană
E.S. Cristian BADESCU - Ambasador adjunct la
Reprezentanta Permanenta a României pe lângă
Uniunea Europeană a salutat infiintarea CRE la
Bruxelles si a oferit sustinerea in desfasurarea
activitatilor viitoare ale CRE, in special prin contacte
directe cu organizatii care desfasoara activitate in
domeniul energiei in Belgia. La intalnirea cu
reprezentantii CRE a participat si Elena POPESCU in
calitate de consilier pe probleme de energie.
Subiectele abordate in aceasta intalnire cu reprezentantii
CRE au un impact direct asupra succesului activitatilor
viitoare ale CRE la Bruxelles:

 Participare directa la evenimetele de inaugurare a
biroului CRE la Bruxzelles si la evenimentul „Ziua
Energiei – Romania”; Mentiunea „cu sustinerea
Reprezentantei Permanente a României pe lângă
Uniunea Europeană” poate fi inclusa in programul si
invitatia la evenimente;
 Explorarea posibilitatii de organizare a evenimentelor
specifice CRE in sala de sedinte a Reprezentantei
Permanente a României pe lângă Uniunea
Europeană;
 Participarea reprezentantilor CRE la Bruxelles si a
memrilor CRE la actiuni organizate sau co-organizate
de Reprezentanta Permanenta a României pe lângă
Uniunea Europeană;
 Contacte cu reprezentantii de presa din Romania care
activeaza la Bruxelles;
 Includerea conexiunii cu paginea de web a CRE pe
site-ul Reprezentantei Permanente la rubrica linkuri
utile
 Participarea reprezentantilor CRE la Bruxelles la
sedintele de lucru si reuniunile organizate de diferite
institutii europene sau internationale in domeniul
energiei recomandate de oficialii Reprezentantei
Permanente a României pe lângă Uniunea
Europeană.
 Participarea cu mesaj a E.S. Mihnea Ioan MOTOC Ambasador
extraordinar
şi
plenipotenţiar,
Reprezentant Permanent al României pe lângă
Uniunea Europeană la ceremonia de inaugurare a
biroului CRE la Bruxzelles si includerea in programul
evenimentului. Data evenimentului urmeaza sa fie
confirmata pana la finalul 2011.
Propunerea de Program de Initiere si Formare a
Personalului delegat al membrilor CRE in cadrul
Biroului CRE la Bruxelles
Conducerea CRE a propus Consiliului Director CRE
participarea activa a membrilor in Programul de
Activitate a CRE incepand cu anul 2012. In acest sens
un prim pas il reprezinta propunerea de lansare a
Programului de Initiere si Formare a Personalului
CRE. Acest Program se va desfasura prin delegarea
reprezentantilor membrilor CRE pentru desfasurarea
activitatii de initiere si formare in cadrul Biroului CRE
la Bruxelles pe perioade de 3-6 luni incepand cu 1
martie 2012.
Context: CRE incurajeaza participarea activa a
membrilor sai in Programul de Activitate CRE 2012 in
care este prevazuta extinderea activitatii CRE la Bruxelles.
Aceasta extindere va trebui sustinuta de completarea
corespunzatoare cu resurse de personal din cadrul
organizatiilor membre.
Propunere: CRE propune membrilor CRE un Program
de Initiere si Formare a Personalului delegat al
membrilor CRE. Acest program presupune delegarea de
catre membrii CRE a unui expert in domeniul energiei care
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sa desfasoare o activitate de initiere si formare in cadrul
Biroului CRE la Bruxelles. Perioada de delegare poate fi
de minim trei luni si maxim sase luni, in functie de
disponibilitatile membrilor. Costurile care deriva din
participarea in acest Program vor fi suportate de membrii
CRE. Profilul profesional al candidatilor pentru acest
program urmeaza sa fie definit de presedintele CRE.
Obiective aditionale ale Programului de Initiere si
Formare a Personalului: Cresterea nivelului de
reprezentare a CRE si pregatirea evenimentor CRE
2012: lansare CRE si Ziua Energiei Romania.
Programul de Initiere si Formare a Personalului CRE
presupune:
 Sustinerea activitatii de secretariat al CRE prin
corespondenta cu membrii, pregatirea rapoartelor
intalnirilor reprezentantilor CRE, etc;
 Participarea alaturi de conducerea CRE la intalniri cu
reprezentanti ai institutiilor europene si romanesti si in
domeniului energiei cu sediul in Bruxelles;
 Contributia directa la definirea si pregatirea
activitatilor viitoare ale CRE;
 Contributia delegatului la organizarea evenimentelor
CRE pe baza cunoasterii specificului activitatii, al
obiectivelor si prioritatilor membrului de la care
provine;

REPREZENTARE EXTERNA
CRE participa la Conferinta Internationala “European
Grid”
Reprezentantii CRE au participat la Conferinta
Internationala “European Grid – Beyond Public
Opposition” organizata de Renewable Grid Initiative –
RGI la Parlamentul European in 10 noiembrie 2011.
O declaratie publica comuna sub titlul „Dezvoltarea
Retelelor de Energie electrica si Conservarea Naturii
in Europa” a fost semnata cu acest prilej de reprezentanti
ai operatorilor de transport de electricitate si de
reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale. Actiunea
s-a desfasurat in prezenta comisarului european pentru
energie Gunter Ötinger.
CRE discuta cu reprezentantii Vattenfall la Bruxelles
O Intalnire cu Per HALLBERG, reprezentant
permanent al Vattenfall la Bruxelles a avut loc la
Bruxelles in cursul lunii noiembrie. Rezultatele
discutiilor si mesajele principale includ:

 Reprezentantul Vattenfall a apreciat activitatea
desfasurata la EURELECTRIC in general si in special
in cadrul Grupului de Lucru „Smart Grids” la care Per
Hallberg este presedinte;
 Per Hallberg – tutore pentru Stelian Gal in
desfasurarea activitatii de lobby si participare la
intalniri in cercurile energetice din Bruxelles (exemplu:
Brussels Electrricity Club – EURELECTRIC);
 Participare directa la evenimetele de inaugurare a
biroului CRE la Bruxzelles si la evenimentul „Ziua
Energiei – Romania”;
 Participarea reprezentantilor CRE la Bruxelles la
sedintele de lucru si reuniunile organizate de
Vattenfall si de alte institutii europene sau
internationale in domeniul energiei recomandate de
Vattenfall.
 Organizarea unei intalniri si a unei vizite la Sediul
Vattenfall
(http://www.vattenfall.com/en/addresses.htm)
Contacte cu membrii romani in Comitetul pentru
Industrie, Cercetare si Energie din Parlamentul
European
Desfasurarea activitatii de lobby in interesul
institutiilor sectorului energetic romanesc face parte
din obiectivul general al CRE. In acest sens, au fost
initiate contacte preliminare cu toti membrii romani in
comitetul pentru Industrie, Cercetare si Energie (ITRE)
din Parlamentul European.
In corespondenta adresata membrilor ITRE: Adina Valean,
Ioan Enciu, Adriana Ticau, Marian-Jean Marinescu au fost
comunicate scopul si obiectivele CRE, activitatile viitoare
precum si profilul membrilor fondatori ai acestei noi
organizatii romanesti active in domeniul strategiei si
politicii energetice cu reprezentare in Bruxelles.
In contextul actual al noului set de masuri pentru cresterea
eficientei energetice propus de Comisia Europeana in
Directiva de Eficienta Energetica, reprezentantii CRE au
anticipat posibilitatea de a discuta cu membrii ITRE acest
subiect si de a le oferi totodata o serie de argumente utile
in pregatirea amendamentelor si consolidarea opiniei pana
la data prezentarii Directivei in Parlamentul European in
prima parte a lunii noiembrie.
Comunicarea cu membrii ITRE reprezinta o prioritate
pentru reprezentanţa CRE la Bruxelles si o serie de date
pentru intalnirii viitoare au fost discutate cu secretariatele
acestora.

 Reprezentantul Vattenfall a oferit sustinerea in
desfasurarea activitatilor viitoare ale CRE, in special
prin schimb de experienta si introducerea
reprezentantilor CRE in organizatii care desfasoara
activitate in domeniul energiei in Bruxelles;
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CRE participa la sedinta Ansamblului Executiv al
Consiliului Mondial al Energiei
Presedintele CRE a participat la sedinta Ansamblului
Executiv al Consiliul Mondial al Energiei desfasurata
la Oran, Algeria, 20-24 noiembrie 2011.
Consiliul Mondial al Energiei a contribuit in ultimul an la
realizarea studiului „Evaluarea energetica nationala si
politica schimbarilor climatice” cu obiectivul identificarii
domeniilor cheie pentru imbunatatirea politicii si
intelegerea modului in care politicile pot fi transferate cu
succes de la o tara la alta.
CRE participa la Seminarul Regional al Consiliului
Mondial al Energiei “The Energy Picture of Europe in
2050”
Consiliul National Francez al Energiei a organizat
Seminarul cu tema “The Energy Picture of Europe in
2050 – Scenarios – Policies - Technologies” la Paris in
perioada 6-7 decembrie 2011.
Discutiile purtate cu prilejul acestui eveniment s-au axat
pe diferitele scenarii privind evolutia arhitecturii energetice
europene in 2050 prezentate de Mechthild
WOERSDOERFER – ofiter al Comisiei Europene DG
Energy responsabil pentru Roadmap 2050, Karl ROSE –
director al Comitetului de Studii al Consiliului Mondial al
Energiei si Fatih BIROL – director de divizie analize
economice la Agentia Internationala pentru Energie (IEA).
Presedintele CRE a avut discutii individuale cu aceste
personalitati carora le-a prezentat activitatea Centrului
Roman al Energiei in perspectiva evolutiei sectorului
energetic romanesc.

POLITICA ENERGETICA EUROPEANA SI
INSTITUTII EUROPENE
Propunerea CE privind Infrastructura Energetica
trans-Europeana
Comisia Europeana a publicat in cursul lunii
octombrie Propunerea Pentru Reglementarea
Parlamentului European si a Consiliului privind
Directiile pentru Infrastructura Energetica transEuropeana.
Aceasta Reglementare contine directiile orientative
privind dezvoltarea si interoperabilitatea coridoarelor
energetice prioritare si ariile infrstructurii energetice
trans-europene.
In particular, aceasta Reglementare:
 Defineste regulile de identificare a Proiectelor de
Interes Comun (PIC) necesare implementarii
coridoarelor energetic prioritare si domeniile incluse in
categoriile infrastructurii energetic in electricitate, gaz,
petrol si bioxid de carbon;

 Faciliteaza implementarea la timp a Proiectelor de
Interes Comun prin accelerarea acordarii avizelor si
intarirea participarii publice;
 Ofera regulile pentru alocarea costurilor transfrontaliere si a stimulentelor relative riscurilor pentru
Proiectele de Interes Comun;
 Determina conditiile pentru eligibilitate a
Proiectelor de Interes Comun pentru asistenta
financiara la nivelul Uniunii Europene.
Coridoarele Prioritare Europene referitoare la energia
electrica sunt definite astfel:
1. Reteaua de parcuri eoliene in zona Marii Nordului;
2. Interconexiuni Nord-Sud in Europa de Vest;
3. Interconexiuni Nord-Sud in Europa Centrala si de
Est si in Europa de Sud-Est. Statele Membre
implicate: Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Germania,
Grecia, Ungaria, Italia, Polonia, Romania, Slovacia,
Slovenia.
4. Planul de Intercoinexiuni in Piata de Energie a
tarilor Baltice;
Reglementarea de fata defineste prioritatile privind 12
coridoare si arii de infrastructura energetica transEuropeana. Ea defineste regulile pentru identificarea
Proiectelor de Interes Comun necesare implementarii
acestor prioritati.
In raportul din luna iunie catre Consiliul European pentru
Energie, Comisia Europeana a estimat totalul necesar al
investitiilor in infrastructura de importanta Europeana
pana in 2020 la circa 200 miliarde EURO:
 Aproximativ 140 miliarde EURO pentru sistemele
de transport de electricitate de inalta tensiune;
 Aproximativ 70 miliarde EURO pentru conducte de
transport de gaz la inalta presiune;
 Aproximativ 2,5 miliarde EURO pentru infrastructura
in transportul bioxidului de carbon.
Comunicarea CE privind Traseul Energetic 2050
Directiva de Eficienta Energetica
Comunicarea Comisiei Europene catre Parlamentul
European, Consiliul Europoean, Consiliul Economic si
Social European si Comitetul Regiunilor privind
Traseul Energetic 2050 a fost publicata in 13
decembrie.
Aceasta Comunicare privind Traseul Energetic 2050
urmareste directiile Comunicarii Comisiei Europene
“Traseul catre o economie competitiva cu carbon
redus in 2050”1 si se concentreaza asupra decarbonizarii
sectorului energetic.
Fondul necesitatii dezvoltarii strategiei de decarbonizare il
reprezinta angajarea UE in atingerea nivelului de 80-95%
1

COM(2011)112, 8 Martie.
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reducere fata de nivelul in 1990 in emisiile de gaze cu
effect de sera pana in 2050 in contextul reducerilor
necesare in grupul tarilor dezvoltate. Traseul Energetic
2050 va prezenta provocari politice pentru decarbonizarea
sectorului energetic pe fondul mentinerii competitivitatii
industriei si intaririi securitatii energetice.
Acest document oficial al CE este rezultatul consultarii
interne la nivelul CE si este insotit de documentul de
Analiza a impactului si de Rezultatele consultarii
publice a draftului “Traseul Energetic 2050”.
Un traseu implica o serie de presupuneri. Aceasta
incertitudine este o bariera majora in realizarea
investitiilor, a schimbarilor tehnologice si de
comportament. Oricum, o analiza a scenariilor, atat din
partea institutiilor UE cat si a altor organizatii, ofera o
intelegere mai completa a riscurilor si a cerintelor cu care
investitorii se confrunta.
Pe baza acestei analize, acest Traseu Energetic prezinta
o serie de concluzii in directia cadrului politicii
energetic viitoare, identificand arii de actiune care sunt
cel mai probabil asteptate sa ofere rezultatele dorite sis a
confirme conluziile cheie in optiunile “neregretabile” in
sistemul energetic European. Datorita acestor incertitudini,
analiza scenariilor prezentata in document este de
natura ilustrativa, examinand impactul si riscurile
posibileor cai de modernizare a sistemului energetic
European.
Pornind de la acest document, Comisia va continua
discutiile cu alte Institutii Europene, cu Statele Membre si
cu alte parti implicate pe tema actiunilor care trebuie
intreprinse pentru atingerea obiectivelor 2050 privind
transformarea sistemului energetic. Acest “Traseul
Energetic 2050” se concentreaza pe cadrul actual, dar
trebuie actualizat si reevaluat periodic. Statele Membre
trebuie sa isi pregateasca si sa isi adapteze strategiile.
Aceasta va rezulta intr-un process iterative intre Statele
Membre si UE, pentru conturarea unei viziuni commune
privind modul de transformare a sistemului energetic
European care asigura decarbonizarea, cresterea
securitatii in alimentarea cu energie si competitivitate
ridicata.

competitivităţii economice şi reducerea impactului asupra
mediului. Aceste provocări sunt deosebit de importante, în
condiţiile în care România trebuie să recupereze decalajul
de performanţă economică faţă de ţările dezvoltate ale
UE.
O contribuţie majoră la realizarea acestor obiective o are
creşterea eficienţei energetice, unul dintre elementele
prioritare ale politicii energetice româneşti.
În acest context, România a creat un cadru legislativ şi
instituţional adecvat pentru promovarea eficienţei
energetice aliniat la acquis-ul comunitar.
Principalele prevederi ale directivei includ:


Obligatia legala de a introduce scheme de
economisire a energiei in toate statele membre:
distribuitorii de energie sau societatile de vanzare cu
amanuntul a energiei vor fi obligati sa economiseasca
in fiecare an 1,5 % din volumul vanzarilor de energie.



Sectorul public trebuie sa constituie un exemplu:
organismele publice vor promova comercializarea
produselor si a serviciilor eficiente din punct de
vedere energetic, prin impunerea obligatiei legale de
a achizitiona cladiri, produse si servicii eficiente din
punct de vedere energetic.



Economii de energie importante la nivelul
consumatorilor: accesul rapid si gratuit la date in timp
real si istorice privind consumul de energie, printr-un
sistem mai precis de contorizare individuala, le va
permite consumatorilor sa isi gestioneze mai bine
consumul energetic. Facturarea ar trebui sa aiba la
baza consumul efectiv, reflectand in mod clar datele
din contorizare.



Sectorul industrial: acordarea de stimulente IMM urilor
care se supun unor audituri energetice si
popularizeaza cele mai bune practici, in timp ce
companiile mari vor trebui sa isi auditeze consumul
energetic pentru a facilita identificarea potentialului de
reducere a consumului energetic.



Eficienta productiei de energie: monitorizarea
nivelurilor de eficienta a noilor instalatii de generare a
energiei, elaborarea unor planuri nationale de
incalzire si racire care sa constituie baza planificarii
unor infrastructuri eficiente de incalzire si racire,
inclusiv prin recuperarea pierderilor de energie
termica.



Transportul si distributia energiei: imbunatatirea
eficientei prin garantarea faptului ca autoritatile de
reglementare in domeniul energiei tinand cont de
criteriile de eficienta energetica atunci cand iau
decizii, in special atunci cand aproba tarife de retea.

Directiva de Eficienta Energetica
In 22 iunie 2011, un nou set de masuri pentru
cresterea eficientei energetice a fost propus de
Comisia Europeana. Aceasta propunere pentru o noua
directiva inainteaza masuri pentru cresterea eforturilor
Statelor Membre privind utilizarea mai eficienta a
energiei in toate etapele lantului energetic – de la
producere, transport si distributie pana la
consumatorul final.
Sectorul energetic naţional trebuie să facă faţă
principalelor provocări ce se manifestă la nivel intern şi
global: securitatea alimentării cu energie, creşterea
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EVENIMENTE INTERNE
A doua Sedinta a Consiliului Director CRE
In a doua sedinta desfasurata la sediul
TRANSELECTRICA in 29 noiembrie Consiliul Director
CRE a analizat activitatea desfasurata de CRE,
programul de activitate pentru 2012, situatia financiara
in 2011 si bugetul propus pentru 2012.
Subiectele discutate in agenda de lucru au inclus:
 Informare privind stadiul activitatilor CRE 2011
 Situatia financiara 2011 si propunere de buget 2012
 Propunere Program de Activitati CRE 2012
 Noi membri CRE
 Actiuni de promovare a imaginii CRE
 Propunere de Program de Initiere si Formare a
Personalului delegat al membrilor CRE in cadrul
Biroului CRE la Bruxelles
 Materiale pentru aprobare in AG: Statutul CRE
actualizat, Regulamentul de functionare al Consiliului
Director, BVC 2012, Programul de Lucru CRE 2012
 Cadrul de cooperarea a CRE cu alte asociatii
profesionale romanesti in domeniul energiei: IRE,
CNR CME, CNR CIGRE, CNR CIRED, AFER,
ROMATOM, ARCN, AR EWEA, SIER.
12 Actiuni CRE pentru Succesul 2012 - Program de
Activitate CRE 2012
Sub titlul “12 Actiuni CRE pentru Succesul 2012”
Programul de Activitate CRE in 2012 a fost prezentat
si aprobat in sedinta Consiliului Director din 29
noiembrie. Forma finala va fi supusa aprobarii
Adunarii Generale in sedinta din 22 decembrie.
Activitatea CRE in 2012 va include urmatoarele actiuni:
 Pregatirea activitatii de lobby pe langa reprezentantii
Institutiilor Europene
 Publicarea Raportului de Activitate CRE 2011
 Organizarea unei baze de date cu documente
relevante activitatii membrilor CRE si publicarea pe
site-ul CRE
 Inaugurarea sediului CRE la Bruxelles
 Promovarea imaginii CRE: Conferinte de presa,
Interviuri, Publicatii media
 Organizarea evenimentului „Ziua Energiei – Romania
la Bruxelles“
 Organizarea evenimentului consolidare a echipei
(team building)
 Elaborarea si analiza chestionarului de evaluare a
satisfactiei membrilor CRE
 Inchirierea sediului biroului permanent al CRE la
Bruxelles
 Completarea cu personal in schema de organizare
CRE
 Elaborarea periodica trimestriala a Buletinului
Informativ CRE – Info Bruxelles

 Semnarea Memorandum de Intelegere privind
cooperarea CRE cu: IRE, CNR CME, CNR CIGRE,
CNR CIRED, AFER, ROMATOM, ARCN, AR EWEA,
SIER.
Conferinta de Presa
Inainte de finalul primului an de activitate, Centrul
Român al Energiei – CRE a prezintat mesajul liderilor
organizatiilor sectorului energetic romanesc membre,
de stat si private, transmis reprezentantilor institutiilor
europene si romanesti, altor organizatii reprezentative
in domeniul energiei care activeaza la Bruxelles
privind obiectivul general, scopul si activitatile CRE.
La aceasta conferinta de presa a fost prezentata
dimensiunea europeana si relatiile CRE cu institutiile
europene, cu Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe
langa Uniunea Europeana, cu Ambasada Romaniei in
Belgia, cu alte organizatii internationale cu sediul in
Bruxelles, precum si cu organizatii si asociatii romanesti
active in domeniul energiei.
Reprezentantii CRE au prezentat totodata si Programul
de Activitate al CRE in anul 2012 sub titlul “12 Actiuni
pentru Succesul CRE in 2012”, bazat pe o recenta
consultare cu membrii sai.
Aceasta conferinta de presa a fost oferita de: Stelian
Alexandu GAL - Presedinte CRE, Daniela SCRIPCARIU
- Vicepresedinte CRE.
Principalele mesaje transmise reprezentantilor presei
cu acest prilej sunt sintetizate in cele ce urmeaza:
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 in
prezent, si activeaza pentru a asigura pentru acestea
conditiile cele mai libere si favorabile pentru competitie si
progres cu scopul asigurarii dezvoltarii, a cresterii
economice si bunastarii in Romania.
CRE si-a inceput activitatea in urma acceptarii inscrierii
asociatiei profesionale CRE la Registrul Persoanelor
Juridice Bucuresti la inceputul lunii octombrie 2011.
Membrii acestei noi organizatii profesionale romanesti
reprezentata la Bruxelles sunt: ELECTRICA S.A., EMON
ELECTRIC S.A., ENERGOBIT, EXIMPROD S.A.,
HIDROELECTRICA
S.A.,
IMA-Partners
S.A.,
NUCLEARELECTRICA S.A, RETRASIB S.A. Sibiu, S.C.
Monsson Invest Group, TERMOELECTRICA S.A,
TRACTEBEL Engineering S.A., TRANSELECTRICA
S.A.
Obiectivul general al CRE il 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
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Energia este informatie – Informatia este putere
desfasurarea activitatii de lobby in interesul
institutiilor sectorului energetic romanesc, in
cooperare cu reprezentantele institutiilor romanesti la
Bruxelles.
Scopul CRE este: intensificarea lobby-ului european in
interesul institutiilor sectorului energetic romanesc,
de stat si private, reprezentarea intereselor acestor
institutii in relatia cu institutiile europene si cu alte
organizatii internationale cu sediul in Bruxelles, informare
si consultanta in domeniului energiei, organizarea de
activitati in sprijinul dezvoltarii cooperarii europene si
internationale si integrarea programelor si activitatilor
institutiilor sectorului energetic românesc in programele
instituţiilor europene.
Centrul Roman al Energiei va organiza inaugurarea
noului sau birou in Bruxelles miercuri, 25 Aprilie 2012
in prezenta membrilor CRE, a unor personalitati cu rol
si activitate recunoscute in domeniul energiei la nivel
national si international si a reprezentantilor media.
O actiune coordonata de CRE la Bruxelles este
organizarea evenimentului “Ziua Energiei Romania Romania Energy Day” la Bruxelles, in cursul lunii
Octombrie 2012. Obiectivul acestui eveniment este
informarea mediului energetic din Bruxelles si a factorilor
de decizie din institutiile europene privind prioritatile
actuale ale Romaniei in domeniul energiei si prezentarea
activitatilor companiilor energetice romanesti membre cu
activitate reprezentativa in domeniu.
Adunarea Generala si Consiliul Director al CRE, in
sedintele de lucru din cursul lunilor precedente au aprobat
deja Programul de Activitate a CRE pentru 2012. O
prioritate in acest program este prezentarea scopului,
obiectivelor si activitatilor CRE. Aceasta actiune este
sustinuta de o serie de intalniri pe care reprezentantii CRE
la Bruxelles le vor avea in permanenta cu reprezentanti ai
institutiilor europene si romanesti, cu reprezentanti ai altor
organizatii reprezentative in domeniul energiei care
activeaza la Bruxelles.
Programul de Activitate al CRE in anul 2012 sub titlul “12
Actiuni pentru Succesul CRE in 2012” este bazat pe o
recenta consultare cu membrii sai. Alte actiuni
semnificative incluse in acest program includ: pregatirea
activitatii de lobby pe langa reprezentantii Institutiilor
Europene, publicarea Raportului de activitate CRE 2011,
organizarea unei baze de date cu documente relevante
activitatii membrilor CRE si publicarea pe site-ul CRE,
inaugurarea sediului CRE la Bruxelles, actiuni de
promovare a imaginii CRE (Conferinte de presa, interviuri,
publicatii media), organizare eveniment Ziua Energiei –
Romania la Bruxelles, organizare eveniment pentru
consolidare a echipei CRE, inclusiv membri (team
building), elaborare si analiza chestionar de evaluare a
satisfactiei membrilor CRE, completare cu personal a
schemei de organizare CRE, elaborare periodica

trimestriala a Buletinului Informativ CRE, semnare
Memorandum de Intelegere privind cooperarea CRE cu:
IRE, CNR CME, CNR CIGRE, CNR CIRED, AFER,
ROMATOM, ARCN, AR EWEA, SIER.

Noi membri CRE
In cadrul sedintei Consiliului Director din 29 noiembrie
2011 au fost aprobate cererile de inscriere ca membri
CRE.
Bursa Romana de Marfuri este noul membru colectiv al
Centrului Roman al Energiei.
Constantin MOLDOVEANU este membru individual al
CRE.
Primul membru de Onoare al CRE
Primul membru de onoare al CRE este Dr. Hermina
ALBERT – ISPE S.A. Bucuresti. Propunerea adresata de
conducerea CRE a fost acceptata in cursul lunii noiembrie.
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