Comunicare săptămânală CRE – Biroul Bruxelles

5 Martie 2015, Mihai PĂUN
ȘTEFAN GHEORGHE – NOUL VICEPREȘEDINTE AL CENTRULUI ROMÂN AL ENERGIEI CRE - BUCUREȘTI
Adunarea Generală a Centrului Român al Energiei a aprobat joi 12 februarie a.c. numirea în funcția de
Vicepreședinte CRE - București a lui Ștefan Gheorghe, Director de Dezvoltare Afaceri și Export al Energobit S.A.
Cu o experiență de peste treizeci de ani în sectorul energetic românesc, în diverse poziții de execuție și management al
activităților de transport, distribuție, furnizare și generare a energiei electrice, Ștefan Gheorghe a fost numit în funcția de
Vicepreședinte CRE - București. Decizia este în linie cu proiectul Președintelui CRE, Corneliu Bodea, de consolidare a doi
poli de acțiune în activitatea strategică viitoare a CRE: unul la București și altul la Bruxelles.
În calitate de Vicepreședintele CRE - București, Ștefan Gheorghe va răspunde de gestiunea relației cu membrii, de
organizarea Adunărilor Generale, de planul de activități de la București, de întâlnirile cu oficialii români și de participările la
evenimente de profil. Se va implica în crearea cadrului de comunicare cu oficiali ai autorităților române și ai celorlaltor
organizații în domeniul energiei de la București, asigurând totodată suport membrilor în realizarea de întâlniri cu oficiali
români, precum și de obținerea și difuzarea către CRE și membri a informațiilor obținute de la autoritățile române.
“Sunt convins că vasta experiență în sectorul energetic a dl. Ștefan Gheorghe va contribui semnificativ la obiectivul strategic
al Centrului pe termen lung, acela de a deveni o voce importantă în sectorul energetic românesc și internațional. Am
certitudinea că interesele membrilor CRE vor fi bine reprezentate, viziunea, experiența, profesionalismul și implicarea activă
a celor doi vicepreședinți CRE desemnați să coordoneze relația cu instuțiile naționale și cu cele europene - dl. Ștefan
Gheorghe la București și dl. Mihai Păun la Bruxelles - fiind o garanție foarte solidă în acest sens,” a declarat Președintele
Corneliu Bodea.
Dl. Ștefan Gheorghe este absolvent al Facultății de Energetică a Universității Politehnica București (1981), unde obține și
titlul de Doctor în Științe Inginerești (1994), și absolvent MBA al Open University Business School din Anglia (2004). În cei
peste treizeci de ani de activitate în sectorul energetic, a ocupat diverse poziții de management în companii importante din
sector: Electrica SA (Sucursala de Transport și Distribuție energie electrică Târgoviște), Electrica Muntenia Sud (Director
General), CEZ Servicii, Hidroelectrica SA (Director General), Transelectrica SA (Director General Executiv).
Din anul 1994, desfășoară și o carieră didactică la Facultatea de Inginerie Electrică - Universitatea Valahia din Târgoviște,
în calitate de profesor universitar asociat, și din anul 2001 este titular de curs de Calitate a Energiei Electrice la Universitatea
Valahia. În calitate de autor sau coautor a publicat aproape 100 de lucrări știițifice în țară și în străinătate, cărți, cursuri
universitare și rapoarte internaționale în domeniul energiei.
Pe agenda celei de-a 15-a ședințe a AG CRE s-au mai aflat discutarea și revizuirea articolelor din Statutul CRE, bugetul
CRE pentru 2015, evenimentul Romania Energy Day 2015 de la Bruxelles in 26 mai și semnarea de memorandumuri de
cooperare cu instituții de profil - IRE, ARPEE și ULBS.
La ședință au participat reprezentanți ai companiilor membre CRE - Adrem Invest, ELECTRICA, Energobit, Institutul de
Studii și Proiectări Energetice, Siveco, Tractabel Engineering, TRANSELECTRICA, TRANSGAZ, împreuna cu reprezentanți
ai departamentului juridic și ai Secretariatului CRE.

Comunicarile CRE reprezinta un serviciu intern oferit in exclusivitate Membrilor CRE. Acestea nu reprezinta in niciun caz
o pozitie a CRE sau un document public.
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