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Crearea noii entitati - “Centrul Român al Energiei” - CRE
- de reprezentare a intereselor institutiilor sectorului
energetic romanesc de stat si privat in domeniul energiei:
electricitate, gaz, petrol, apa, carbune.
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.
Membrii colectivi ai acestei organizatii profesionale
romanesti sunt principalele societati de stat: S.C.
ELECTRICA S.A., S.C. HIDROELECTRICA S.A., SC
NUCLEARELECTRICA S.A., C.N. TRANSELECTRICA
S.A., C.N. TRANSGAZ, Complexul Energetic Oltenia,
OPCOM, FORMENERG, FedePEG, ISPE, alături de
companii private active in sectorul energiei: Adrem
Invest, ECRO, ELSACO Electronic, ENERGOBIT,
EXIMPROD S.A., HP Romania, Inversolar Energy S.A.,
RETRASIB Sibiu, TRACTEBEL ENGINEERING S.A.,
SIVECO Romania, Tempos Serv S.R.L.
Membri individuali: domnul Constantin Moldoveanu –
NOVA INDUSTRIAL, domnul Radu Ghinea - NRGSG
Tehnik SRL.
Membri onorifici: doamna Hermina Albert - consilier
principal ISPE, Excelenta SA domnul Mihnea
Constantinescu - Ambasador at Large pentru Securitate
Energetică, domnul academician prof.dr.ing.Gleb Drăgan.
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Avand in vedere importanta strategica a sectorului
energetic romanesc in contextul actual al pietei de energie
regionale in Europa de Sud-Est, perspectiva dezvoltarii de
noi proiecte energetice in Romania, in conditiile in care
multe organizatii, asociatii nationale in domeniul energiei
din tarile Uniunii Europene, si companii multinationale au
birouri de reprezentare la Bruxelles, principalele societati
de stat alaturi de companii private active in sectorul
energiei au luat initiativa privind:

Energia este informatie – Informatia este putere

1.1 „Romania, un pol energetic in Europa”: eveniment
international organizat in cooperare cu Reprezentanta
permanenta a Romaniei, 15 mai 2013, Bruxelles
Experți și promotori ai politicii energetice românești și
europene și-au dat întâlnire miercuri, 15 mai, la
Bruxelles, cu ocazia evenimentului internațional
„România, un Pol Energetic în Europa”, organizat de
către Centrul Român al Energiei (CRE). Evenimentul a
fost marcat de prezenta Comisarului European pentru
Energie, Günther Oettinger.
Structurat în trei sesiuni tematice diferite, dezbaterea a
vizat obiectivele energetice ale României și ale UE, în
contextul strategiei de creștere „Europe 2020” și al
integrării pieței europene a energiei, rolul de pol
energetic european al României, evoluția și provocările
pieței energetice regionale si romanesti.

În intervenția sa, Günther Oettinger, Comisarul
European pentru Energie, a felicitat România pentru
progresele înregistrate în ultimii ani, declarându-se
încrezător în faptul că România își va îndeplini
angajamentele asumate până în 2020. Acesta a amintit
progresul înregistrat de România în domeniul eficienței
energetice, completarea conexiunei Arad-Szeghed cu
Ungaria și conexiunea cu Bulgaria, eforturile făcute în
diversificarea resurselor și implicarea țării în proiecte
precum Nabucco.
Comisarul pentru Energie a subliniat, însă, că mai sunt
multe de făcut, amintind deregularizarea prețurilor și
îmbunătățirea interconectărilor, și și-a exprimat susținerea
pentru creșterea fondurilor europene alocate pentru
interconectarea unor țări precum România la rețeaua
europeană.
Vorbind despre piața internă a energiei, Comisarul a
declarat: „Din punct de vedere strategic și structural,
România reprezintă un element integral și
indispensabil al pieței energetice europene”,
adăugând: „Aveți un rol important în regiune. Odată cu
extinderea noului proiect energetic comunitar către
Europa de Est și Balcani se deschid noi oportunități
pentru România. Însă, pentru a atinge acest obiectiv,
avem nevoie de o bună funcționare a pieței, de
respectarea tuturor regulilor, de crearea unui cadru
potrivit pentru investiții.”

Referindu-se la initiativa centrului Roman al Energiei
Comisarul pentru Energie a remarcat in finalul interventiei
sale: „Va multumesc inca o data pentru initiativa Centrului
Roman al Energiei de a veni la Bruxelles pentru a discuta
despre piata de energie si despre politica energetica in
Europa si in Romania. Avem multe sa va oferim. La fel,
aveti multe sa ne oferiti. Impreuna, ca o echipa
europeana, putem pune Romania pe harta energetica si
putem consolida piate de energie europeana si securitatea
energetica in acelasi timp”.

Prezent la eveniment, Excelența Sa, domnul
Ambasador Mihnea Motoc, Reprezentant Permanent al
României pe lângă Uniunea Europeană, a salutat
implicarea și rolul României în proiecte menite să
contribuie la securitatea și diversificarea energetică a
regională, aminitind inițiative precum Nabucco, AGRI
LNG, proiectele de interconectare energetică a României
cu Republica Moldova, Ungaria și Bulgaria. Acesta a
declarat: „România își menține angajamentul de a
contribui la securitatea energetică regională prin
proiecte precum cele menționate. Pe lângă beneficiile
lor specifice, aceste proiecte energetice au, de
asemenea, un rol crucial în asigurarea creșterii
economice în Europa Centrală și de Sud-Est, un
obiectiv esențial în contextul economic actual.”
Apreciind activitatea si evenimentul organizat de Centrul
Roman al Energiei, Ambasadorul a subliniat: „Subiectele
discutiilor noastre de astazi sunt relevante atat pentru
dezvoltarea economica a Europei si pentru
competitivitatea globala, cat si pentru obiectivele
climatice. Energia reprezinta o componenta
importanta a problematicii internationale a Uniunii
Europene”. Inaintea incheierii interventiei sale a
evidentiat: „Va asigur ca mai mult decat sa participe in
discutia europeana pe tema energiei, Romania si
misiunea sa permanenta pe langa UE vor continua sa
aiba un dialog constant si permanent cu Biroul
centrului Roman al Energiei, cu scopul de a promova
interesul companiilor energetice romanesti la nivel
european. Privesc cu incredere activitatea noastra
comuna in viitor”.
Excelența Sa a subliniat importanța creării unei piețe
integrate a energiei la nivel european pentru asigurarea
unor resurse de energie sigure, sustenabile și accesibile,
declarând că România va continua să susțină aceste
demersuri europene.
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„Doresc sa urez Centrului Roman al Energiei si
membrilor sai mult succes in valorificarea tuturor
oportunitatilor oferite de spectrul afacerilor europene
in domeniul energiei. Industria romaneasca, ca si
societatea romaneasca, reprezentata de clientii si
angajatii dumneavoastra, au dreptul sa fie parte a
procesului de decizie in Uniunea Europeana” a
precizat Adina Valean, Membru al Parlamentului
European in cadrul Comitetului pentru Industrie,
Cercetare si Energie.

de la Bruxelles, printre aceștia numărându-se
reprezentanți din partea organizatiilor romanesti:
ELECTRICA S.A., TRANSELECTRICA, TRANSGAZ,
OPCOM, TRACTEBEL ENGINEERING, Deloitte, AEM,
AFER, OPCOM, ECRO, ADREMINVEST, ENERGOBIT,
EXIMPROD, Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei (ANRE), Consiliul Mondial al Energiei –
Comitetul National Roman, precum si organizatii
europene: Black Sea Economic Cooperation (BSEC),
Comisia Europeană – DG ENER, Comisia pentru
Industrie, Cercetare și Energie din cadrul Parlamentului
European, European Network of Transmission System
Operators for Electricity (ENTSO-E), VERBUND, RWE,
E.ON, SIVECO Belgia, Chevron Corporation,
Reprezentanta Statului Baden-Württemberg pe langa
Uniunea Europeana la Bruxelles.

1.2 „Energia romaneasca”: expozitie de fotografie

O expoziție de fotografie cu tema “Energia
romaneasca” a fost organizata pe 15 mai 2013, la
Bruxelles, cu prilejul evenimentului international
„Romania, un pol energetic in Europa”.
În deschiderea evenimentului, Stelian Gal, Președintele
CRE, a vorbit despre oportunitățile și provocările
energetice la nivel național și european: „Obiectivele
europene și integrarea pieței europene a energiei aduc
modificări semnificative pentru sectorul energetic
național. Decarbonizarea societății europene,
integrarea numeroaselor surse de energie
regenerabilă și nevoile în creștere ale consumatorilor
cer mai multă flexibilitate, schimbări în structura și
operarea rețelelor, precum și o redefinire a rolurilor și
responsabilităților.”

1.3. „European Energy Infrastructure – What is there
fore Romania?”

Un think-tank cu experți in domeniul energiei a
fost organizat pe 28 iunie la Bruxelles, in vederea
pregatirii vizitei CRE si a discutiilor cu Directorul
General DG ENERGIE, Comisia Europeană.
Centrului Roman al Energiei a organizat evenimentul sub
titlul Think-Tank cu tema “European Energy Infrastructure
– What is there for Romania?” vineri 28 iunie la sediul
Reprezentantei din Bruxelles a Statului BadenWürttemberg pe langa Uniunea Europeana.

Peste 70 de participanți au luat parte la evenimentul CRE
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Stelian Gal a adăugat: „România trebuie să fie un
partener proactiv în îndeplinirea acestor obiective
europene. Pentru aceasta, însă, trebuie să capitalizăm
importantul potențial energetic de care dispunem: un
mix energetic diversificat și echilibrat, independența
energetică de 80%, care ne plasează pe locul trei în
Uniunea
Europeană,
infrastrucura
robustă,
capacitățile de stocare a electricității și gazelor,
expertiza îndelungată și resursele noastre naturale. În
același timp, însă, sectorul energetic românesc
trebuie să răspundă unor provocări majore, datorate
infrastructurii învechite, disipării energiei și
investițiilor scăzute în generarea tradițională. Acestea
sunt prioritățile României în acest moment.”

Energia este informatie – Informatia este putere
Acest eveniment a precedat Intalnirea delegatiei
membrilor Centrul Roman al Energiei cu dl. Philip LOWE –
Director General pentru energie in cadrul Comisiei
Europene DG Energy desfasurat in aceeasi zi la
Bruxelles.

membrii Centrului Român al Energiei: infrastructura
energetică, schemele suport pentru energiile regenerabile,
proiecte în domeniul rețele inteligente - orașe inteligente și
eficiența energetică.
„Eficiența energetică este o prioritate pentru activitatea
membrilor Centrului Român al Energiei în general și
pentru AdremInvest în particular. Proiectele de tip smart
cities – orașele inteligente, precum cel pe care CRE îl
derulează la Sibiu, sunt parte esențială a conceptului de
eficiență energetică, însă nu sunt ușor de finanțat. Pentru
ca acestea să capete amploare în România și la nivelul
Uniunii Europene, avem nevoie de sprijin, inclusiv sub
forma unor reglementări”, a declarat Corneliu Bodea,
Vicepreședinte AdremInvest și Vicepreședinte al CRE.

1.4. Intalnire si discutii cu Philip Lowe, Director
General DG Energie, 26 iunie 2013, Bruxelles

Membrii Centrului Român al Energiei (CRE) au
efectuat o vizita la Comisia Europeană pentru a
discuta cu Philip Lowe, Director General la DG
Energie.

In discutie au fost aduse subiecte de interes actual pentru

„Rețelele inteligente sunt incluse în prevederile europene
privind infrastructura. Conceptul de smart city comportă
însă mai multe elemente – transport, apă, energie etc.
Obiectivul acestei ințiative derulate în cadrul programului
de cercetare și dezvoltare este de a stimula încheierea de
parteneriate între industrie și autoritățile locale. Pentru
aceasta, însă, este nevoie de creșterea nivelului de
informare și de obținerea sprijinului public. Vom
vedea cum funcționează și după aceea vom discuta
despre legislație”, a declarat Philip Lowe, Director
General pentru Energie în cadrul Comisiei Europene.
Karoly Borbely, Business Development Manager
EnergoBit, a amintit în intervenția sa despre schimbarea
legislației privind schemele de suport pentru energia din
surse regenerabile. „Anul trecut, din totalul investițiilor
private, de circa 3,5 miliarde de euro, 3 miliarde de
euro au provenit din investiții în regenerabile.
Schimbările la nivelul legislației transmit însă un
semnal negativ investitorilor. Modificarea regulilor
jocului chiar în timpul jocului nu este normală, fiind în
detrimentul industriei, cât și al consumatorilor. Avem
nevoie de o mai mare stabilitate și predictibilitate a
cadrului legislativ.”
„În următoarele luni vom publica o serie de
recomandări cu privire la schemele naționale de
suport pentru regenerabile. Acest set de recomandări
va reflecta cele mai bune practici și experiențe din
statele membre. Ele pot fi o bază de discuție între
toate părțile interesate din România. Trebuie să
ajungeți la o înțelegere rațională acolo unde UE nu
poate interveni”, a răspuns Philip Lowe.
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La intalnirea Think-Thank au participat membrii executivi
ai Centrului Roman al Energiei, experti si promotori ai
politicii energetice, reprezentanti ai Comisiei Europene DG
Energie, reprezentanti ai altor asociatii sau companii
energetice active in Bruxelles, impreuna cu reprezentanti
ai mass-media. Evenimentul a investigat cerintele
necesare asigurarii dezvoltarii infrastructurii energetice si
a integrarii pietei europene. Centrul atentiei in agenda l-a
reprezenta Piata de Energie din Romania, in particular
dezvoltarea infrastructurii Sistemului Energetic Romanesc.

Energia este informatie – Informatia este putere
Reprezentanții Transelectrica au adus în discuție
problematica
finanțării
proiectelor
europene,
manifestându-și încrederea că o parte din proiectele
energetice românești vor beneficia de finanțare europeană
în noul cadru financiar 2014-2020.
Ormazabal si organizatiile membre CRE in proiecte care
vizeaza acest sector de activitate. Din partea CRE, la
discutii au fost prezenti reprezentanti ai Adrem Invest,
Electrica Distributie Muntenia Nord, Eximprod si OPCOM,
precum si reprezentantii permanenti ai CRE.
„România își va trimite propunerea de proiecte pentru
finanțare prin fonduri structurale și de investiții.
Aceste proiecte sunt importante pentru dezvoltarea
economică a țării dvs. Ne așteptăm să primim din
partea dvs. măsuri și propuneri privind dezvoltarea
infrastructurii energetice”, a spus Philip Lowe.
Philip Lowe a felicitat România pentru progresele
înregistrate în ultimii ani, declându-se încrezător în faptul
că România își va îndeplini angajamentele asumate până
în 2020, printre acestea numărându-se și cel de a crește
ponderea energiilor regenerabile în mixul energetic la 24%
până în 2020.
Referindu-se la inițiativa centrului Român al Energiei,
Directorul General pentru Energie a remarcat: „Felicit
inițiativa Centrului Român al Energiei de a veni la
Bruxelles pentru a discuta despre infrastructura
energetica și despre politica energetică în Europa și în
România.”
Prezent la evenimente, Mihai Păun, Secretar General al
CRE, a subliniat: „Această dezbatere în cadrul
evenimentului CRE de astazi are loc la momentul
potrivit, în particular în contextul problematicii politicii
energetice europene actuale. Subiectele discuțiilor
noastre de astăzi sunt relevante atât pentru
dezvoltarea economică viitoare a României și pentru
competitivitate, cât și pentru obiectivele membrilor
CRE de a participa în proiecte și inițiative europene”.

1.6. „CRE Info Day 2013 – Energie, ICT, R&D”

Desfășurat pe 23 octombrie la Sinaia, în cadrul
mai larg al Conferinței Naționale și al Expoziției
de Energetică (23-25 octombrie), evenimentul
CRE a reunit reprezentanți ai sectorului energetic
românesc, membri ai Comisiei Europene, ai
autorităților locale și ai mediului de afaceri,
precum și specialiști în domeniul cercetării și
dezvoltării și în cel al tehnologiei informației.

Din delegația CRE au făcut parte reprezentanți ai
TRANSELECTRICA, ADREMINVEST, ENERGOBIT.
1.5. Vizita Ormazabal in Romania: identificarea de
oportunitati de colaborare,16-18 septembrie 2013

Motivul vizitei l-a consituit identificarea de oportunitati
privind o posibila colaborare in sectorul infrastructurii
energetice, precum si a modalitatilor practice de a implica

Evenimentul a fost structurat în trei module.Dupa sesiunea
de deschidere, celelalte două sesiuni ale întâlnirii au fost
dedicate prezentărilor și discuțiilor privind sinergiile dintre
energie și cercetare și dezvoltare (R&D), respectiv dintre
energie și tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC).
Reprezentanți ai Comisiei Europene au prezentat
participanților prioritățile Uniunii Europene în domeniul
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In luna septembrie, reprezentantii companiei
Ormazabal, activa in sectorul distributiei energiei
electrice, au vizitat Romania, participand la o
serie de intalniri cu membrii CRE.

Energia este informatie – Informatia este putere

Norela Constantinescu, reprezentanta Directoratului
General pentru Energie (DG ENER) al Comisiei Europene,
a oferit o privire de ansamblu asupra strategiei energetice
a Uniunii Europene. „Sunt vizate investiții de 1 trilion de
euro până în 2020”, a declarat reprezentantul DG ENER,
amintind ca prioritare: creșterea eficienței energetice cu
20% până în 2020. Aceasta crestere ar urma să antreneze
economii de peste 190 de miliarde de euro; finalizarea
pieței interne a energiei, o liberalizare cu o importantă
contribuție viitoare la PIB-ul UE, la crearea de noi locuri de
muncă și la scăderea inflației; implementarea unei
infrastructuri „inteligente” pentru electricitate, gaz și pentru
transportul produselor petroliere; creșterea ponderii
productiei de energie electrica din surse de energie
regenerabilă în consumul brut de energie; precum și
măsurile vizate în ceea ce privește dimensiunea externă,
în contextul creșterii dependenței europene de importurile
de energie din țări terțe, în special din Rusia.

Reprezentanta DG ENER a făcut o trecere în revistă a
coridoarelor energetice prioritare, precum și un inventar al
proiectelor de interes comun (Projects of Common Interest
– PCI) care se pot califica pentru finanțare prin
Mecanismul Conectarea Europei (Connecting Europe
Facility – CEF). „A fost pregătită deja o primă listă de
PCI, alcătuită din 248 de proiecte potențial eligibile.
Dintre acestea, 107 PCI sunt pe gaz, 132 pe
electricitate, 7 în domeniul petrolier și 2 dedicate așanumitelor smart grids – rețele inteligente”, a explicat
Norela Constantinescu.
Reprezentanta DG ENER a vorbit și despre prioritățile
europene după 2020, dar și de Horizon 2020, programul
european de stimulare a cercetării și inovării, cu implicații
profunde și pentru dezvoltarea sectorului energetic.
Conceptul Smart Cities, care va fi implementat și la Sibiu
cu implicarea activa a membrilor CRE, a fost adus în
discuție ca un viitor pilon de creștere a inovării și
sustenabilității în domeniu.

În intervenția sa, Stelian Gal, președintele CRE, a vorbit
despre rolul CRE în consolidarea dimensiunii europene a
sectorului energetic românesc, amintind eforturile făcute în
ultimii ani, în special la Bruxelles, pentru a promova
activitatea și proiectele companiilor românești active pe
piața energiei. Referitor la strategia Centrului, președintele
Gal a declarat: „Strategia CRE este axată pe o serie de
obiective împărtășite de către toți membrii săi. Astfel,
ne propunem să contribuim proactiv la procesul
legislativ național și european în domeniul energiei și,
în același timp, să promovăm participarea companiilor
românești în proiecte europene pilot și demonstrative.
Pe termen lung, dorim să transformăm CRE în punctul
național de contact efectiv pentru energie în România.
În acest sens, dezvoltăm relațiile de afaceri ale
companiilor membre CRE, promovăm schimbul de
know-how prin crearea de centre de expertiză și prin
realizarea unui centru de formare profesională a
membrilor în domeniul afacerilor europene.”

Ioan Silvaș, reprezentant al membrului fondator al CRE ELECTRICA S.A., a vorbit despre inovație în contextul
dinamicilor puternice la nivel european în sectorul energiei
electrice: „Se observă mai multe tendințe în ultimul
deceniu, însă cea mai pregnantă este reprezentată, cu
siguranță, de regenerabile. Pe măsură ce ponderea
energiei din surse regenerabile capătă amploare,
investiții tot mai mari sunt canalizate către acest
segment”, a explicat reprezentantul Electrica, amintind
printre tendințele actuale și descentralizarea generării,
apariția rețelelor inteligente și liberalizarea piețelor.
„De cealaltă parte, generarea convențională, sursa
principală de valoare a industriei, va continua să
scadă. Potrivit estimărilor din piață, scăderea va fi de
până la 11 procente în 2020 raportat la anul 2011.
Există însă oportunități de creștere: este în plan
creșterea capacității RES cu 135 GW până în 2020,
rezultând într-un EBIT adițional de 14 miliarde de euro,
în vreme ce costul tehnologiilor din domeniul
regenerabilelor va scădea cu până la 60% în 2020.
Există oportunități, dar pentru a le valorifica, sectorul
energiei electrice trebuie să inoveze”, a punctat
reprezentantul Electrica.
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enegetic, opțiunile de finanțare pentru proiectele
energetice de interes național și european, precum și
modul în care activitățile de R&D și din sfera TIC pot
contribui la creșterea sustenabilă a sectorului enegetic
european și, în particular, a celui românesc. Rolul
strategic al Centrului Român al Energiei în consolidarea
dimensiunii europene a sectorului românesc al energiei
electrice a constituit subiectul prezentării oferite de
președintele CRE, Stelian Gal, în deschiderea
evenimentului.

Energia este informatie – Informatia este putere

2.1 Membrii definesc Strategia CRE
Strategia CRE se consolideaza pe doi Piloni Principali:
1. CRE contributie cu Valoare Adaugata Domeniilor
de Afaceri ale organizatiilor membre prin prezenta
CRE in Grupurile de Lucru si Cercurile de Experti in
Bruxelles, cu scopul de a comunica pozitiile
CRE/membrilor CRE catre Comisia Europeana,
Parlametul European (ITRE), ACER/CEER.
2. CRE conduce un Mecanism de Comunicare menit
sa asigure ca punctele de vedere ale CRE/Membrilor
CRE sunt reflectate in documentele/pozitiile pe care
EURELECTRIC, ENTSO-E, GEODE, FORATOM,
EWEA, etc. le comunica partilor interesate.
Strategia CRE are ca fundament o serie de elemente pe
baza carora aceasta este definita si consolidata. Acestea
includ:
1. Influenta si Contributia Proactiva in cadrul Procesului
Legislativ National si European in domeniul Energiei;
2. Conducerea Participativa a CRE si Rolul Membrilor;
3. Promovarea participarii companiilor energetice
romanesti membre ale CRE in Proiecte Europene
Pilot si in Proiecte Demonstrative promovate de UE;
4. Dezvoltarea relatiilor de afaceri ale companiilor
energetice romanesti Membre ale CRE;
5. Crearea Centrelor de Expertiza si definirea
Termenilor de Referinta;
6. Consolidarea Procesului
de
Valorificare
a
INFORMATIILOR comunicate de CRE in organizatiile
Membrilor;
7. Realizarea unui Centru de Formare Profesionala a
Personalului Membrilor CRE in domeniul Afacerilor
Europene;
PROPUNERE - Programe Viitoare CRE:
Universitatea CRE - cu participarea expertilor
Membrilor CRE in calitate de Lectori:
a. Master in Utilitati in Energie
b. Cursuri Postuniversitare – Management,
Strategie si Politica Energetica
8. CRE sa devina Punct National de Contact (PNC)
efectiv pentru Energie in Romania.
Aceste elemente sunt detaliate si analizate succesiv in
documentul “Strategia Centrului Roman al Energiei”
publicat in prima parte a anului 2013.

2.2. Rolul cheie al Centrelor de Expertiza in succesul
activitatii CRE
Crearea Centrelor de Expertizareprezinta o conditie
necesara pentru ca activitatea CRE sa fie eficienta si
performanta. Fiecarui Centru de Expertiza ii sunt
asociate unul sau mai multe Domenii de Afaceri (DA).
In aceasta etapa membrii CRE au definit definite
urmatoarele Domenii de Afaceri:
I.

PRODUCERE E.E.:
Hidro
Termo
Nuclear SRE
II. TRANSPORT E.E.
III. DISTRIBUTIE E.E.
IV. Smart Grids/ Smart Cities
V. Echipamente Electrice
VI. Infrastructura Critica
VII. Piata de Energie
VIII. Petrol si Gaze
IX. Carbune
Pentru fiecare dintre Centrele de Expertiza definite,
Consiliul Director al CRE propune si Adunarea Generala a
CRE aproba nominalizarea Managerilor Domeniului de
Afaceri (MDA1). Managerii Domeniului de Afaceri sunt
experti delegati de societatile membre CRE. Profilul si
experienta lor sunt determinate de cerintele domeniului de
afaceri. Managerii Domeniului de Afaceri sunt responsabili
pentru definirea Termenilor de Referinta pentru fiecare
Centru de Expertiza.
2.3 Centrul de Formare Profesionala a Personalului
Membrilor CRE in domeniul Afacerilor Europene
la Bruxelles
Conducerea CRE a propus Consiliului Director CRE
participarea activa a membrilor in Programul de
Activitate al CRE. Perspectiva Programelor Viitoare
ale CRE include proiectul “Universitatea CRE” privind
realizarea unui Centru de Formare Profesionala a
Personalului Membrilor CRE in domeniul Afacerilor
Europene.

1Exemplu:

MDA Smart Grids / Cities este de asteptat sa
contribuie cu valoare adaugata in Domeniul de Afaceri Smart
Grids / Cities. Prin prezenta sa in Grupurile de Lucru si Cercurile
de Experti in Bruxelles, cu scopul de a comunica pozitiile CRE
catre Comisia Europeana, Parlametul European (ITRE),
ACER/CEER. MDA Smart Grids / Cities conduce unmecanism
de comunicare menit sa asigure ca punctele de vedere ale
CRE / Membrilor CRE sunt reflectate in documentele/pozitiile pe
care EURELECTRIC, ENTSO-E, GEODE, etc. le comunica
partilor interesate.
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2. INITIATIVE ALE MEMBRILOR CRE

Energia este informatie – Informatia este putere
Acest proiect se refera la oportunitatea organizarii de
cursuri cu participarea expertilor Membrilor CRE in calitate
de Lectori:
a. Master in Utilitati in Energie
b. Cursuri Postuniversitare
Strategie si Politica Energetica

–

Management,

Participarea activa a membrilor in Programul de Activitate
a CRE este incurajata in Strategia CRE. In acest sens un
prim pas il reprezinta propunerea de lansare a
Programului de Initiere si Formare a Personalului CRE.
Acest Program se desfasara prin delegarea
reprezentantilor membrilor CRE pentru desfasurarea
activitatii de initiere si formare in cadrul Biroului CRE la
Bruxelles pe perioade de 3-6 luni.
Context: CRE incurajeaza participarea activa a membrilor
sai in Programul de Activitate CRE in care este prevazuta
extinderea activitatii CRE la Bruxelles, in particular
extinderea la activitatea in domeniul petrolului si gazelor.
Aceasta extindere poate fi sustinuta de completarea
corespunzatoare cu resurse de personal din cadrul
organizatiilor membre.
Programul de Initiere si Formare a Personalului
delegat al membrilor CRE presupune delegarea de
catre membrii CRE a unui expert in domeniul energiei care
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 sunt suportate de membrii
CRE. Profilul profesional al candidatilor pentru acest
program urmeaza sa fie definit de comun accord cu
membrii CRE.
Obiective aditionale ale Programului de Initiere si Formare
a Personalului: Cresterea nivelului de reprezentare a CRE
si pregatirea evenimentor viitoare.
Programul de Initiere si Formare a Personalului CRE
presupune:

CRE a sustinut organizarea primului masterat de
Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor în Energie,
din Europa Centrală şi de Est de către ASE Bucureşti,
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi
străine.
Membrii CRE au urmarit cu atentie si interes prezentarea
realizata de catre dl. Profesor Adrian Tantau - Decan al
Facultatii de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi
străine al Academiei de Studii Economice din Bucuresti in
cadrul Sedintei Comuna a Adunarii Generale si Consiliului
Director al Centrului Roman al Energiei (CRE) de
saptamana trecuta. Acest proiect reprezinta:
 O premieră în ceea ce priveşte antrenarea mediului
de afaceri in general si al afacerilor in domeniul
energiei in particular în cadrul prelegerilor programului
 O oportunitate de cooperare intre cele doua
organizatii: ASE / Facultatea AA si CRE
Obiectivul proiectului sustinut de CRE este atragerea în
cadrul acestui program atât a specialiştilor care doresc
să ţină prelegeri la modulele masteratului, cât şi a
cursanţilor, din rândul organizatiilor membre ale Centrului
Român al Energiei.
Venind in intampinarea initiativei ASE, Centrul Roman al
Energiei a apreciat disponibilitatea si interesul manifestat
in prezentarea proiectului de masterat. Totodata, pentru
abordarea cu success a cooperarii dintre cele doua
entitati, CRE a propus clarificarea aspectelor
organizatorice si considerarea urmatorilor pasi:
 Definirea Cadrului de Cooperare intre cele doua
organizatii si redactarea unui Protocol de Cooperare
intre cele doua parti.
 Definirea si Comunicarea Continutului Cadru si al
Tematicii Programului de Masterat (Obiective
specifice, Capitole, Subiecte, nr. de ore alocate,
durata cursurilor, calendar, nr. estimat de cursanti,
etc.).
 Definirea Formei de Colaborare cu reprezentantii
CRE care pot oferi prelegeri la modulele masteratului.

Pag. 8

 Sustinerea activitatii de secretariat al CRE prin
corespondenta cu membrii, pregatirea rapoartelor
intalnirilor reprezentantilor CRE, etc;
 Pregatirea sedintelor si intalnirilor reprezentantilor
CRE 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 organizatiei de la care
provine;

CRE sustine Programul de Masterat de Antreprenoriat
şi Administrarea Afacerilor în Energie al ASE
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Energia este informatie – Informatia este putere
2.4 Proiect Pilot “SMART CITY SIBIU”
Ce este un oras energetic

inteligent?2

Retelele electrice inteligente
Retelele electrice clasice, menite doar sa transporte
energia electrica dintr-un punct (generator) care altul
(consumator) sunt dublate de o structura informationala
menita sa aduca noi capabilitati sistemului tehnic, si de
posibilitatea ca energia sa circule de la consumator
(prosumator/prosumer) catre retea, devenind astfel Retele
electrice inteligente.
De ce sunt necesare ”retele electrice inteligente”?
•
•
•
•
•

Asigura coexistenţa producerii centralizate cu cea
distribuita a energiei;
Promoveaza tehnologiilor eficiente, cu emisii scăzute
de carbon;
Optimizeaza
costurile,
asigura
participarea
consumatorilor finali în piaţă, sisteme de tarifare
îmbunătăţite;
Integreaza consumatorilor finali în procesul de
tranzacţionare a energiei, asigura comunicărea
bidirecţionala;
Evolutia tehnologiei informatiei impune pasul cu
crestera gradului de inteligenta al reteleor.

Oportunităţi pentru construcţii
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modernizarea termică a anvelopei clădirilor existente
Modernizarea iluminatului în clădiri
Instalaţii termice solare şi pentru apă caldă menajeră
Sisteme de încălzire şirăcire eficiente
Sisteme Pompă de căldură eficiente
Clădiri Pasive
Contorizare inteligentă
Oportunităţi pentru transporturi
Diminuarea nevoilor de mobilitate
Trecerea de la transportul individual la cel în comun
Moduri de transport uşor/inclusiv pentru turism urban/
Integrarea vehiculelor electrice în mediul urban

Oportunităţi legate de management
•
•
•
•

Modernizarea iluminatului pietonal şi rutier
Sisteme combinate cu încălzireşirăcire
Sisteme de producere electricitate din
surseregenerabileînmediul urban
ICT/Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

Legislatia Europeana incurajeaza dezvoltarea retelelor
inteligente:

Un ”oras energetic inteligent” este un element al
„retelei electrice inteligente”. Este un oras care
foloseste "informatia" din tot ceea ce-l inconjoara pentru a
oferi servicii comunitare la standarde superioare spre
beneficul tuturor locuitorilor sai.
Proiectul „SMART CITY SIBIU” se concentreaza pe
optimizarea
managementului
energetic
aferent
patrimoniului Primariei SIBIU si anume:
2

Extras din Interviu cu Dr.Stelian GAL – Presedinte Centrul
Roman al Energiei – CRE, realizat de ziarul “BURSA” – 24
Octombrie 2012

Stadiul actual si etapele proiectului
In prezent ,un consortiu format din membrii CRE impreuna
cu Primaria SIBIU, au elaborat Termenii de Referinta ai
proiectului „Smart City Sibiu”. Documentul a fost transmis
mai
multor
companii/societati
europene,posibili
coordonatori de proiecte europene HORIZON 2020, in
vederea includerii orasului Sibiu intr-un Proiect
Pilot/Demonstrativ,cu posibilitate de finantare Europeana.
Etapele urmatoare includ:
• Realizarea documentatiei pentru inscrierea proiectului
in vederea preevaluarii de catre Comisia Europeana
• Evaluarea si posibila selectie a proiectului in procesul
competitiv in cadrul DG-Energy: 2014
• In cazul favorabil al selectiei - realizarea proiectului de
executie: 2014
• Implementarea proiectului : 2014-2015
Beneficiile proiectului pentru cetateni, societate,
furnizori
•

Consumatori informaţi, implicaţi şi activi
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Directiva CE 72/2009 privind normele comune pentru
piaţa internă de energie electrică subliniaza ca:
• “...Statele membre ar trebui să încurajeze
modernizarea reţelelor de distribuţie, spre exemplu
introducerea de reţele inteligente care ar trebui
construite astfel încât să încurajeze producerea
descentralizată şi să asigure eficienţa energetică...
• ...Ar trebui să fie posibilă introducerea unor sisteme
de măsurare inteligente pe baza unei evaluări
economice...”, în baza căreia statele membre
pregătesc un calendar cu un obiectiv de maxim 10 ani
pentru implementarea acestor sisteme.
• Cel puţin 80% dintre consumatori trebuie să dispună
de sisteme de măsurare inteligente până în 2020.

Energia este informatie – Informatia este putere

•
•
•
•
•
•
•

Posibilitatea gestionarii eficiente a consumului de
energie la consumatorii finali
Integrarea producerii de energie din surse
regenerabile
Integrarea productiei de energie distribuita, cu
posibilităţi de interconectare în timp real
Pieţe de energie angro şi cu amănuntul mature,
integrate care oferă posibilitatea participării
consumatorilor
Calitatea energiei devine o prioritate
Achiziţionare de date mult îmbunătăţită
Detectarea şi rezolvarea imediata a problemelor in
retea
Rezistenţă în faţa atacurilor şi dezastrelor naturale, cu
posibilităţi rapide de refacere

Valoarea investitiei. Contributia UE
Valoarea investitiei pentru proiectul Pilot/Demonstrativ
depinde de structura si volumul lucrarilor ce vor fi retinute
in documentatia finala, care va fi inaintata Comisiei
Europene, in cazul selectiei proiectului. Aceasta poate
varia de la 3-5 milioane Euro, la acest apel de proiecte
HORIZON 2020. Contributia UE poate si aceasta varia, in
functie de componenta consortiului / companii, societati
comerciale, institute de consultanta, universitati, de la 5080% din valoarea investitiei.
Contributia Centrului Roman al Energiei -CRE
Prin membrii sai, CRE este initiatorul acestui proiect pilot.
Membrii CRE vor contribui atat la fazele de pregatire a
proiectului cat si la cele de executie. Mentionam, in acest
sens, urmatorii membrii:
• Adrem Invest
• ELECTRICA S.A.
• ECRO
• ISPE
• Siveco
• TRACTEBEL Engineering

3. REPREZENTARE EXTERNA
3.1. Participare la conferinta internationala „Sibiu –
Smart City”, 19-20 septembrie, Sibiu
Reprezentantii CRE au participat la conferinta
internationala „Sibiu – Smart City” organizata de
Fundatia Heritas in colaborare cu Primaria Sibiu.
Scopul reuniunii l-a constituit prezentarea orasului din
perspectiva „Smart – Dezvoltare urbana, city marketing,
centre istorice ca motoare de dezvoltare”.
3.2.Participare la masa rotundă REGIO la Parlamentul
European, 14 octombrie 2013, Bruxelles
CRE a fost prezent la o masă rotundă pe tema
impactului fondurilor europene asupra dezvoltării
regiunii București-Ilfov.
Evenimentul a fost organizat la Bruxelles cu ocazia
împlinirii a șapte ani de implementare în regiunea
București-Ilfov a REGIO, programul operațional regional
finanțat de către Uniunea Europeană.
În intervenția sa, Mihai Păun, Secretarul General al CRE,
a făcut trimitere la proiectele de interes european (PCI) în
domeniul energetic – electricitate si gaz, salutând faptul că
mai multe proiecte la care participă și România vor
beneficia de sprijin financiar în perioada 2014-2020 prin
intermediul Mecanismului Conectarea Europei. Secretarul
General a amintit proiectul Smart City Sibiu, un concept
nou de dezvoltare urbană sustenabilă, realizat cu
participarea membrilor CRE, precum și eficienta
energetică drept prioritate în proiectele curente și viitoare
ale membrilor CRE.
3.3. Participare la seria de evenimente „European Coal
Days 2013“ la Parlamentul European, 12-14 noiembrie
2013, Bruxelles
CRE a participat între 12-14 noiembrie la seria de
evenimente intitulate „European Coal Days – Coal in
Action”, organizate la Bruxelles de către Central
Europe Energy Partners (CEEP), în colaborare cu
deputații europeni Bogdan Marcinkiewicz și Christian
Ehler.
Evenimentele desfășurate sub umbrela „European Coal
Days” au reunit reprezentanți ai Parlamentului European,
ai Comisiei Europene, ai Comitetului Economic și Social
European, ai EURACOAL, autorități publice din Polonia,
precum și reprezentanți ai mediului privat.
Reprezentanții CRE prezenți la seria de evenimente
European Coal Days 2013 au discutat despre rolul
cărbunelui în mixul național și despre strategia CRE, în
care Centrul de Expertiză Cărbune are un rol important.
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•

Energia este informatie – Informatia este putere
3.4. Participare la conferinta „Increased mobility on
the labour market“ la reprezentanta BadenWürttemberg, 25 noiembrie, Bruxelles
La invitația reprezentanței statului BadenWürttemberg pe lângă Uniunea Europeană, CRE a
participat la evenimentul “Increased mobility on the
labour market”.
La evenimen au fost prezenți ministrul de economie al
statului Baden-Württemberg, Nils Schmid, precum și
comisarul european pentru ocuparea forței de muncă,
afaceri sociale și incluziune, László Andor.
Pe agenda discuțiilor s-a aflat problema ocupării forței de
muncă în regiunile cu deficit prin creșterea, la nivel
european, a mobilității lucrătorilor calificați.
3.5. Comunicarea permanenta 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
mentinute si dezvoltate contactele initiate cu toti
membrii romani in comitetul pentru Industrie,
Cercetare si Energie (ITRE) din Parlamentul European.
In comunicarea cu membrii romani ai Comisiei de
Industrie, Cercetare si Energie - ITRE: Adina Valean, Ioan
Enciu, Adriana Ticau, Marian-Jean Marinescu au fost
prezentate scopul si obiectivele CRE, activitatile derulate,
cele viitoare precum si profilul membrilor acestei
organizatii romanesti active in domeniul strategiei si
politicii energetice cu reprezentare in Bruxelles.
Comunicarea cu membrii ITRE reprezinta o prioritate
pentru reprezentanţa CRE la Bruxelles si o cale de a
conecta industria energetica romaneasca la strategia si
politica energetica europeana.

2. Definirea Prioritatilor si Asteptarilor membrilor in
activitatea CRE viitoare;
3. Definirea Politicii de atragere a noilor membrii CRE
Subiectele discutate in agenda de lucru au inclus:
 Prezentare TRANSGAZ: profil, activitati, prioritati
 Stadiul realizarii Programului de Activitate CRE 2013
 Situatia Financiara 2013 si Perspective 2013 – 31
August – 31 Decembrie
 Propunere Metodologie de Incasare a Cotizatiilor
pentru cresterea previziunii Financiara a CRE
 Strategia de Imagine si Comunicare a CRE ca parte
din Strategia CRE pe termen Mediu si Lung –
Varianta Actualizata 2013 - O Viziune prezentata de
Adrem Invest
 Plan de Promovare din Strategia CRE – Stadiul actual
 Revitalizare si Gestionare site CRE
 Proiect Smart City Sibiu – Etape Viitoare
 Proiecte noi – Rolul si implicarea Membrilor CRE
 Alimentarea cu energie electrica a localitatilor izolate ELIZE
 Evenimente Viitoare CRE 2013
 Workshop “SMART CITY SIBIU“, Sibiu, 1920/09/2013
 Intalnire Comisia Europeana DG Regio, 09/2013
 Workshop “Eficienta Energetica”, Bucuresti,
10/10/2013
 “CRE INFO DAY 2013: Energy, ICT, R&D”, Sinaia,
23/10/2013
 Masa Rotunda “Mecanism European de cooperare in
domeniul RES”, Cluj, 5/11/2013
 Gestionarea Resurselor Umane - Procesul de
recrutare interna (din randul membrilor CRE) a unui
Consilier Asistent Comunicare
 Politica de atragere a noilor membrii CRE
 Centre de Expertiza CRE - Proceduri de Functionare
 Procesul de actualizare a Statutului CRE –
Consultare Membri CRE
 Actiunea MASTERAT ENERGIE ASE - Actualizare

4. EVENIMENTE INTERNE
4.1. Sedinta Speciala a Consiliului Director si a
Adunarii Generale CRE
Centrul Roman al Energiei a organizat evenimentul
"CRE
Strategic
Workshop"
desfasurat
in
cadrul Sedintei Adunarii Generale Speciale a CRE.
Sedinta a avut loc joi 22 August 2013 intr-un cadru
generos oferit de TRANSGAZ, care a stimulat
creativitatea si comunicarea intre membri CRE.

Membrii CRE prezenti au aprobat in unanimitate:
1. Procesul de elaborare a Strategiei de Comunicare si
Imagine a CRE: Societatile membre CRE care isi ofera
disponibilitatea sa contribuie la aceasta initiativa sunt:
ADREM INVEST, TRANSGAZ si ELECTRICA.
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Obiectivele acestei Sedinte Strategice au inclus:
1. Consolidarea Procesului de Valorificare a INFOCRE in organizatiile Membrilor si consolidarea spiritului de
echipa CRE;

Energia este informatie – Informatia este putere
2. Reabilitarea site-ului CRE si reconsiderarea
gestionarii lui: Membrii CRE sunt de acord cu infiintarea
unui Grup de Lucru condus de CRE si cu reprezentantii
din partea: Energobit, HP, ECRO si Adrem Invest. Membrii
sunt de acord sa participe si financiar la realizarea siteului.
3. Organizarea evenimentului “CRE INFO DAYS 2013 Energy, ICT, R&D” impreuna su SIER (doua evenimente
“spate in spate” in intervalul 23-25 Octombrie).

cristalin și componentele lor cheie originare sau
expediate din Republica Populară Chineză;
 COMMISSION REGULATION (EU) No 984/2013 of
14 October 2013 establishing a Network Code on
Capacity Allocation Mechanisms in Gas Transmission
Systems.
PROIECTE: HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME
2014-2015 - Secure, clean and efficient energy
RAPOARTE: Raportul EURELECTRIC Power Statistics &
Trends 2013.

4.2 Noi membri CRE
In cadrul sedintelor Comune ale Consiliului Director si
Adunarii Generale CREv din 2013 au fost aprobate
cererile de inscriere ca membri CRE ale urmatoarelor
organizatii:
Complexul Energetic Oltenia, HP Romania, ISPE,
ELSACO Electronic.

Publicatia „MONITORULUI ENERGETIC RO – UE“ ofera
membrilor CRE informatii recente si subiecte de interes
european si national in domeniul energiei electrice, al
petrolului si gazelor, precum si al carbunelui. Fiecare
publicatie este insotita de o scrisoare care face referire la
continutul publicatiei.

Urmatoarele organizatii au solicitat retragerea din
calitatea de membru CRE: IMA PARTENERS,
ENERGOTECH, EMON ELECTRIC S.A., Monsson S.R.L.
Numarul membrilor CRE la finalul anului 2013 este de 23
membri.

In cuprinsul „MONITORULUI ENERGETIC RO-UE“ veti
putea regasi cele mai recente subiecte in aceste domenii,
precum si legaturile electronice catre documentele la care
se face referire in titluri.

GAS&OIL
TRANSGAZ
ROM GAZ

Cele sase tematici adresate in aceasta publicatie includ:
Energo Tech

SIVECO

Sfera de activitate este acum extinsa si include domeniile
petrol, gaze si carbune.
4.3 Consolidarea Imaginii CRE
Monitorul Energetic RO - UE
Centrul Roman al Energiei a oferit membrilor sai
douasprezece editii ale
Publicatiei "MONITORUL
ENERGETIC RO-UE" in anul 2013. Acest document poate
fi consultat si pe site-ul CRE la Publicatii. Din cuprinsul
ultimei editii:
LEGISLATIE:

LEGISLATIE, PROIECTE, EVENIMENTE, RAPOARTE,
CONSULTARI, CRE IN PRESA
Cel de al doisprezecelea numar al „MONITORULUI
ENERGETIC RO-UE“ include peste 40 de legaturi
electronice catre cele mai recente subiecte de interes
pentru dvs. in domeniul energiei.
Codificarea acestora in cadrul celor cinci tematici continua
in ordine numerica de la ultimele pozitii in cadrul editiei
precedente. Documentele referitoare la domeniul
electricitate sunt prezentate cu culoare albastra in
campurile Cod si Data, cele referitoare le domeniul gaz
sunt evidentiate cu culoare violet, iar cele referitoare la
domeniul carbune cu culoare orange.

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.
1239/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de
instituire a unei taxe compensatorii definitive la
importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu
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FEDER PEG

Energia este informatie – Informatia este putere
Paginia de web a CRE
Site-ul CRE este functional incepand din Octombrie 2011.
In momentul de fata website-ul CRE include multe
informatii structurate pe rubricile butoanelor principale:
Prima Pagina, Despre Noi, Membri, Publicatii,
Evenimente, Presa, Contact, Harta Site.

Dinamica si modul de prezentare a informatiilor in site-ul
CRE vor face obiectul unei reabilitari incepand cu anul
2014.

29 Iunie 2013 – Observatorul European Radio Romania:
Corneliu Bodea, Centrul Român al Energiei din Bruxelles:
“Liberalizarea preţurilor pe piaţa europeană a energiei va
avea un impact benefic pentru consumatori”

29 Martie 2013 – Turnul Sfatului: „Ce-au semnat Johannis
și Gal: memorandum pentru IEnergymetrics și E-mobile”

Procesul de reabilitare si gestionare a site-ului CRE este
corelat cu procesul de elaborare a Strategiei de
Comunicare si Imagine CRE.
Un Grup de Lucru format din membrii CRE a fost creat in
acest scop. Grupul a realizat o analiza critica a websiteului CRE si a propus o serie de recomandari pentru
reabilitare:
 Analiza Preliminara – Brandul CRE
 Site-uri reper
 Site CRE nou – cum sa arate, ce se contina

21 Mai 2013 - Observatorul European Radio Romania:
„Mihnea Motoc la dezbaterea CRE pe energie (video)”

Planul de Promovare a Imaginii care face parte din
Strategia CRE se regaseste in Programul de Activitate
CRE 2014.
Interviuri si Conferinte de Presa
In decursul anului 2013 conducerea CRE a participat
la interviuri la: RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI si
EuroObservator.

CRE a organizat in 2013 doua Conferinte de Presa:
15 Mai la Bruxelles, la Reprezentanta Statului BadenWürttemberg pe langa Uniunea Europeana – cu
prilejul evenimentului „Romania, un Pol Energetic in
Europa” la Bruxelles.
28 Iunie la Bruxelles, cu prilejul evenimentului
„European Energy Infrastructure – What is there for
Romania?: Think-tank cu experti in domeniul energiei,
urmat de intalnirea si discutiile cu Philip Lowe,
director general la Comisia Europeana DG ENER.

15 Mai 2013 - Observatorul European Radio Romania
Comisarul european pentru energie Gunther Oettinger:
„România e un element indispensabil al pieţei energiei
europene”.
„Din punct de vedere strategic și structural, România
reprezintă un element integral și indispensabil al
pieței energetice europene. Aveți un rol important în
regiune. Odată cu extinderea noului proiect
energetic comunitar către Europa de Est și Balcani
se deschid noi oportunități pentru România. Va
multumesc inca o data pentru initiativa Centrului
Roman al Energiei de a veni la Bruxelles pentru a
discuta despre piata de energie si despre politica
energetica in Europa si in Romania. Avem multe sa
va oferim. La fel, aveti multe sa ne oferiti. Impreuna,
ca o echipa europeana, putem pune Romania pe
harta energetica si putem consolida piate de energie
europeana si securitatea energetica in acelasi timp”.
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Peste 30 aparitii in presa romaneasca si europeana in
anul 2013 referitoare la activitatea CRE.

Energia este informatie – Informatia este putere

23 Iunie 2013 - Observatorul European Radio Romania:
”Despre infrastructura energetică europeană – interviu cu
Centrul Român al Energiei din Bruxelles)”

15 Mai 2013, ora 9:30 - RRA: Actualitatea în dezbatere Realizator: Dan Preda; Participa: CRE in discutie pe tema
evenimetului CRE „Romania, un Pol Energetic in
Europa” la Bruxelles.

COMUNICAT DE PRESĂ
15 Mai 2013: Ziua Energiei Românești la Bruxelles
Bruxelles, 16 mai 2013: Experți și promotori ai politicii
energetice românești și europene și-au dat întâlnire
miercuri, 15 mai, la Bruxelles, cu ocazia evenimentului
internațional „România, un Pol Energetic în Europa”,
organizat de către Centrul Român al Energiei (CRE), în
cooperare cu Reprezentanța permanentă a României pe
lângă Uniunea Europeană la Sediul Reprezentantei
Statului Baden-Württemberg pe langa Uniunea Europeana
la Bruxelles. Evenimentul a fost marcat de prezenta
Comisarului European pentru Energie, Günther Oettinger.
Acesta a discutat despre prioritățile energetice ale
României și ale Uniunii Europene împreună cu membrii
executivi ai CRE, reprezentanți ai Comisiei Europene,
membrii ai Parlamentului European și ai Parlamentului
României, precum și cu reprezentanți ai altor asociații și
companii energetice active în Bruxelles.

6 Septembrie 2013 - Editorial – Corespondență specială
de la Bruxelles: “România începe să aibă mai multă
energie la Bruxelles”

23 Aprilie 2013 - Focus Energetic: Ziua energeticii
româneşti la Bruxelles”
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21 Mai 2013 – Tribuna: „15 Mai, Ziua Energiei Româneşti
la Bruxelles”

Energia este informatie – Informatia este putere

Va invitam sa contribuiti la imbunatatirea calitatii acestui Buletin CRE Info Bruxelles.
Va rugam sa trimiteti sugestiile dvs. la office@crenerg.org
Vol 1, Publicatia 3, 16 decembrie 2013

Publicatie realizata prin contributia conducerii CRE.
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The Romanian Energy Center is a professional organization for Romanian energy companies.
It is managed andfinanced by its member companies, mainly the electricity companies at the present, and works to secure for them
the freest and most favourableconditions for competition and progress in order to ensure development, growth and well-being in Romania.
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