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CENTRUL ROMAN AL ENERGIEI PARTICIPA ACTIV LA FORBES CEE FORUM
Modalităţile de relansare a modelelor economice din Europa Centrala şi de Est au fost dezbătute de
participanții la evenimentul economic regional - Forumul Forbes cu tema „Reluarea creșterii economice
sustenabile în piețele emergente” organizat de Forbes Romania în 23 şi 24 septembrie 2014 la București. “Este un
eveniment important şi arată că regiunea a înţeles că relansarea economică nu poate fi concepută ca una insulară
şi regiunea, în întregul ei, trebuie să-şi valorifice potenţialul de creştere. Altfel va fi dificil ca fiecare să se
relanseze astfel încât să asigure o creştere durabilă.” a subliniat presedintele Romaniei, domnul Traian Băsescu,
prezent la eveniment.
Analişti internaţionali din reţeaua Forbes, împreună cu
lideri ai mediului de afaceri, înalţi reprezentanţi ai mediului
economic regional, oficiali de stat, economişti de prestigiu,
reprezentanţi ai mediului financiar – bancar din regiune şi jurnalişti
locali / au dezbatut pe parcursul celor două zile opţiunile pentru
relansarea modelelor economice din Europa Centrala şi de Est. La
eveniment au fost prezenţi şi reprezentanţi ai ediţiilor Forbes din
regiunea Europei Centrale şi de Est. Printre subiectele abordate sau numarat principalele motoare ale creşterii economice,
stabilitatea fiscala, energia, agricultura şi resursele naturale, dar si
rolul industrializării, tehnologiei şi inovaţiei in cresterea
competitivitatii nationale.
Sponsor al evenimentului, Centrul Roman al Energiei (CRE) a
fost reprezentat de domnul Corneliu Bodea, in calitate de Presedinte.
Domnul Bodea a remarcat ca strategia energetica a Romaniei trebuie
sa se axeze pe doua directii majore: cresterea investitiilor in
infrastructura energetica si cresterea eficientei energetice in toate
stadiile lantului energetic - productie, transport, distributie si consum.
“La nivelul unei ţări, o strategie trebuie să sprijine şi să
îndrepte spre continuarea investiţiilor în finalizarea proiectelor de
infrastructură şi creşterea eficienţei. Din păcate România se află pe
ultimul loc în Europa la nivelul eficienţei producţiei, transportului şi distribuţiei şi la nivel de consumator.” a punctat
presedintele CRE adaugand in final: “Piaţa de energie din România este una dintre cele mai deschise din Europa, aflată la
un nivel tehnologic foarte ridicat.”
Mai multe despre interventia domnului Corneliu Bodea, puteti afla accesand linkul
Despre Centrul Român al Energiei
Înființat în septembrie 2011, Centrul Român al Energiei este o organizaţie profesională pentru companiile şi societăţile energetice
româneşti, având ca obiectiv asigurarea celor mai libere și favorabile condiţii pentru stimularea competiţiei şi progresului în domeniul
energetic românesc. CRE reprezintă interesele instituţiilor sectorului energetic românesc de stat şi privat în domeniul energiei: energie
electrică, gaz, petrol, carbine, urmărind facilitarea dezvoltării şi consolidării relaţiilor între reprezentanţii sectorului energetic românesc
şi instituţiile europene din Bruxelles. Membrii CRE sunt principalele societăți de stat, alături de companii private active în sectorul
energiei, petrolului și gazelor: ADREM Invest, Complexul Energetic Oltenia, ECRO, ELECTRICA S.A., ENERGOBIT, ELSACO
Electronic, EnergoTech, EXIMPROD S.A., FORMENERG, HIDROELECTRICA S.A., HP Romania, Inversolar Energy S.A., ISPE,
RETRASIB Sibiu, S.C. Monsson Invest Group, TEMPOS SERV S.R.L., TRACTEBEL Engineering S.A., TRANSELECTRICA S.A., S.C.
GALAXIA Energy S.R.L., SIVECO România, TRANSGAZ S.A. Pentru mai multe informații: http://www.crenerg.org și crenerg-events.eu
Comunicarile CRE reprezinta un serviciu intern oferit in exclusivitate Membrilor CRE. Acestea nu reprezinta in nici un caz
o pozitie a CRE sau un document public.
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