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CUPRINS
MESAJUL PREŞEDINTELUI
EVENIMENTE CRE
1. ROMANIAN ENERGY DAY 2015

INIŢIATIVE ALE MEMBRILOR CRE
1. Contribuția activă la definirea strategiei energetice naționale a României
2. Vizita delegației TBEA la București,12-14 mai
3. CRE participă la consultarea publică ANRE privind programul de
 reglementări pentru 2016
4. CRE participă la consultarea Comisiei Europene privind o nouă 
 configurație a pieței
5. CRE răspunde consultării Comisiei Europene privind măsurile 
 de pregătire pentru riscuri legate de siguranța aprovizionării 
 cu energie electrică

REPREZENTARE EXTERNĂ
1. Vizita de lucru a preşedintelui CRE la Bruxelles, 21 ianuarie
2. Dezbatere privind programul “Experţi pentru o Românie Europeană”
 organizată de Euractiv şi SNSPA, Bucureşti, 19 martie

3. Energy Strategy Summit 2015, 4 iunie
4. Masa rotundă: Strategia energetică a României, 9 iunie
5. Bucharest Forum Energy 2015 – Institutul Aspen, 
 25-26 iunie
6. Conferința Bursa “Energia în priză”, 10 septembrie
7. Workshop internațional “Rețele inteligente” Salonic, 
 16 septembrie
8. “FORBES CEE FORUM 2015“, 22-23 septembrie, București
9. Comunicarea permanentă cu membrii Parlamentului  
 European

ACTIVITATEA INTERNĂ
1. Programul de activitate al CRE pe anul 2015
2. Întâlnirea anuală a membrilor CRE, București
3. Membru nou CRE: E.ON România
4. Membru nou CRE: CEZ România
5. Membru nou CRE: CONPET SA
6. Membru nou CRE: ROMGAZ
7. Membru nou CRE: ȚUCA ZBÂRCEA&ASOCIAȚII
8. Competența Centrului Român al Energiei
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Cu mulţumiri membrilor Centrului Român al Energiei pentru 
contribuţia la realizarea acestui Raport de Activitate:

Adrem Invest
Complexul Energetic Oltenia
ECRO
Electrica S.A.
Energobit S.A.
Eximprod S.A.
Hidroelectrica S.A.
IMA-Partners
Inversolar Energy S.A.
Institutul de Studii şi Proiectări Energetice (ISPE)
Monsson Alma
Retrasib Sibiu
SIVECO
Tempos Serv S.R.L.
Tractebel Engineering
Transelectrica
Transgaz
E.ON România 
CEZ România
Ţuca Zbârcea & Asociaţii
CONPET S.A.  
ROMGAZ

CENTRUL 
ROMÂN 

AL ENERGIEI
RAPORT DE 
ACTIVITATE 
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CENTRUL ROMÂN AL ENERGIEI

• Organizaţie profesională non-guvernamentală şi non-profit

• Reprezentanţa energeticii româneşti la Bruxelles

• Liant între asociaţiile româneşti active în domeniul energiei, 

  mediul naţional, european şi internaţional

• 4 ani de activitate

• 17 entităţi membre

• 9 domenii de afaceri în domeniul energiei

• Iniţiative cheie 

• www.crenerg.org
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 Anul 2015 a fost unul important pentru sectorul 
energetic, fie că vorbim la nivel internaţional, 
european sau naţional. Pe tot parcursul anului, 
Centrul Român al Energiei şi-a asumat rolul de 
actor activ în definirea şi influenţarea politicii 
energetice naţionale şi europene.
 La sfârşitul anului, 195 de state participante la 
aşa-numita Conferinţă a Părţilor 21 (COP21) au 
semnat în Paris un acord istoric cu privire la climă 
şi limitarea încălzirii globale la cel mult 2 grade 
Celsius. A fost pentru prima dată în mai bine de 
două decenii când statele dezvoltate şi cele în curs 
de dezvoltare au adoptat o viziune comună pentru 
limitarea drastică a emisiilor de gaze cu efect de 
seră. Acordul marchează un punct de cotitură, 
cu efecte importante asupra politicii energetice 
viitoare a UE şi a statelor sale membre. 
 2015  a  fost anul în care Comisia anunţa 
adoptarea unei strategii-cadru pentru Uniunea 
Energetică, precum şi etapele concrete pe care UE 
le va întreprinde pentru a atinge obiectivele definite 
în această politică: adoptarea unei legislaţii menite 
să redefinească şi să reformeze piaţa energiei 
electrice, asigurarea unei mai mari transparenţe 
în ceea ce priveşte contractele, dezvoltarea 
substanţială a cooperării regionale, cu un cadru 
reglementat, adoptarea de noi acte legislative 
pentru a asigura furnizarea de energie electrică 
şi gaze naturale, majorarea finanţării din partea 

UE pentru eficienţa energetică, stabilirea unui nou 
pachet privind energia din surse regenerabile, 
orientarea strategiei europene de cercetare şi 
inovare în domeniul energiei. 
 Strategia-cadru a fost urmată de  o serie 
de propuneri pentru măsuri legislative, cum 
ar fi simplificarea etichetării privind eficienţa 
energetică şi reformarea sistemului European de 
comercializare a cotelor de emisii, măsuri luate în 
vederea creşterii eficienţei energetice. 
 Procesul de la Bruxelles s-a reflectat şi în 
România, unde anul 2015 a stat sub semnul 
definirii Strategiei Energetice Naţionale pentru 
perioada 2015-2035. Centrul Român al Energiei a 
contribuit la procesul consultativ având ca obiectiv 
alinierea direcțiilor aflate în discuţie în Bucureşti şi 
în Bruxelles şi reprezentând interesele membrilor 
săi în consultările pe tema Strategiei Energetice 
Naţionale.
 Anul 2015 s-a dovedit a fi  unul  cu o importanţă 
strategică şi pentru Centrul Român al Energiei. În 
linie cu eforturile asociaţiei noastre de intensificare 
a comunicării active, cu instituţiile din domeniul 
energetic la nivel naţional şi european, CRE a 
contribuit la o serie de consultări importante pentru 
viitorul sectorului energetic. 
 În acest sens, au fost activate grupuri de 
analiză care au elaborat şi transmis poziţii oficiale 
instituţiilor competente atât din Bucureşti, cât şi 
din Bruxelles în cadrul consultărilor lansate de 
acestea.
 Datorită expertizei companiilor membre, CRE a 
reuşit să elaboreze poziţii consolidate în numele 
sectorului energetic românesc în procesele 
consultative naţionale privind:
• Programul de reglementări ANRE pentru anul 2016;
• Strategia Energetică Naţională a României;
• Aprobarea Memorandumului de Înțelegere între  
 Guvernul României și Guvernul Republicii  
 Moldova privind realizarea proiectelor necesare  
 interconectării rețelelor de gaze naturale și energie  
 electrică între Republica Moldova și România.

MESAJUL 
PREŞEDINTELUI 
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Mai mult, CRE  a răspuns consultărilor lansate de Comisia 
Europeană pe temele-cheie din Strategia-Cadru a Uniunii 
Energetice, şi anume:
 • Gestionarea riscului în sfera securităţii aprovizionării 
   cu energie 
 • Noua configuraţie a Pieţei Energetice Europene
 • Revizuirea Directivei privind Eficienţa Energetică
 • Revizuirea Directivei privind Energia Regenerabilă 
   post-2020
 Toate poziţiile oficiale pot fi consultate pe site-ul CRE. La 
nivel intern, am continuat eforturile de consolidare a celor 
doi poli de acţiune în activitatea CRE, cel de la Bucureşti, 
concentrat pe reprezentarea intereselor membrilor în relaţiile 
cu instituţiile naţionale, şi cel de la Bruxelles, în contextul 
dinamicii deciziilor şi politicii energetice europene. 
 Un pas important în această direcţie l-a constituit 
numirea, în funcţia de Vicepreşedinte Bucureşti, a domnului 
Ştefan Gheorghe, profesionist cu experienţă de peste 30 
de ani în sectorul energetic românesc. Un altul l-a constituit 
intensificarea acţiunilor de reprezentare pe lângă instituţiile 
Europene şi ale statului român active la Bruxelles. 
 Pe lângă comunicarea Comisiei Europene şi a Consiliului, 
ai misiunilor României în regatul Belgiei şi pe lângă Uniunea 

Europeană, o contribuţie importantă la consolidarea dimensiunii Europene a CRE l-a 
constituit şi în acest an, organizarea evenimentului emblematic Romanian Energy Day 
la Bruxelles. Cu o prezenţă record, de peste 130 de experţi reuniţi la sediul Parlamentului 
European, evenimentul CRE a beneficiat de susţinerea şi participarea instituţiilor naţionale 
şi Europene active în domeniu. Succesul ediţiei din 2015 va asigura premisele organizării 
la nivel înalt a conferinţei din 2016.
 Privind retrospectiv la realizările din acest an, am convingerea că activitatea noastră 
viitoare va fi marcată de succese, iar faptul că Centrul Român al Energiei s-a dezvoltat, 
în cursul anului 2015, cu aderarea a nu mai puţin de cinci noi membri – CEZ România, 
E.ON România, CONPET, ROMGAZ şi Ţuca Zbârcea & Asociaţii – mă îndreptăţeşte să 
cred că suntem pe calea cea bună în a deveni vocea sectorului energetic românesc şi a 
membrilor pe care îi reprezentăm în Europa.

   Corneliu Bodea,
   Preşedinte 
   Centrul Român al Energiei

“Centrul Român al Energiei, îşi propune să 
devină un punct naţional de contact efectiv 
pentru piaţa de energie din România şi să 
reprezinte interesele şi proiectele acestei 
industrii la nivel european, contribuind la 
consolidarea dimensiunii europene energe-
ticii româneşti.“ 
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Peste 130 de promotori ai politicii energetice 
au participat pe 26 mai 2015 la evenimentului 
internaţional CRE cu titlul “Uniunea Energetică: 
Provocări şi oportunităţi în Europa Centrală şi 
de Sud-Est”. 

   Întâlnirea la nivel înalt s-a desfăşurat la sediul 
Parlamentului European din Bruxelles, fiind organi-
zată cu sprijinul Reprezentanţei Permanente 
a României pe lângă Uniunea Europeană și a 
deputaţilor europeni Ramona Mănescu, Marian Jean 
Marinescu, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Theodor 
Stolojan, Ana Claudia Țapardel, Jerzy Buzek şi 
Algirdas Saudargas.    

 Obiectivul evenimentului a fost informarea 
mediului energetic din Bruxelles şi a factorilor de 
decizie din instituţiile europene privind priorităţile 
actuale ale ţărilor din Europa de Sud-Est şi ale 
României, în special. Evenimentul a analizat rolul 
Uniunii Energetice, cerinţele pentru asigurarea 
dezvoltării infrastructurii de electricitate şi de gaz, 
integrarea pieţei europene, din perspectiva pieţei 
de energie din centrul şi sud-estul Europei şi a 
României. 

 Întâlnirea a fost structurată în două sesiuni 
în care au fost dezbătute teme de interes major 
precum: facilitarea investiţiilor în infrastructura 
energetică şi în piaţa energetică unică a Uniunii 
Europene, creşterea securităţii energetice, 
dezvoltarea coridoarelor de petrol şi gaze, 
provocările şi oportunităţile realizării infrastructurii 
pentru interconectarea pieţelor europene.

 Printre participanţi s-au numărat reprezentanţi 
ai instituţiilor europene – Comisia Europeană (CE) 
şi Parlamentul European (PE) – reprezentanţi 
ai Guvernului şi Parlamentului României, 
membrii Centrului Român al Energiei, diplomaţi 
şi reprezentanţi ai unor asociaţii şi societăţi 
energetice active la nivel naţional şi european.

 Mesajele de deschidere au revenit domnului 
Corneliu Bodea, Preşedintele CRE, deputaţilor 
români din Parlamentul European (PE) Theodor 
Stolojan şi Victor Negrescu şi al Excelenţei 
Sale domnului Ambasador Mihnea Motoc, 
Reprezentant Permanent al României pe lângă 
Uniunea Europeană. 

 În numele Vicepreşedintelui Uniunii 
energetice, Maroš Šefčovič, a transmis un 
mesaj Catharina Sikow-Magny, Coordonator 
al Unității Piața Internă a Energiei I: Rețele și 
inițiative regionale, Comisia Europeană – DG 
ENER, iar fostul președinte al Parlamentului 
European, actualul Președinte al Comisiei pentru 
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Industrie, Cercetare și Energie a PE, Jerzy Buzek, 
a transmis un mesaj participanților la eveniment 
prin intermediul unei înregistrări video. 

 În deschiderea evenimentului, Corneliu 
Bodea, Președintele Centrului Român al 
Energiei, a transmis participanților viziunea CRE 
asupra energiei, a provocărilor, oportunităților și 
priorităților în domeniu: 

 „Energia este confort, securitate, viață. Controlul 
și utilizarea energiei ne ajută să ne menținem 
avantajul competitiv. Trebuie să facem acest lucru 
în mod responsabil. Trebuie să acordăm o atenție 
specială securității furnizării și utilizării energiei, iar 
acesta este unul dintre motivele care stau la baza 
construcției unei piețe europene unice. În același 
timp, trebuie să sporim eficiența energetică, 
să reducem emisiile și să adoptăm tehnologii 
regenerabile de ultimă generație, în contextul mai 
larg al Uniunii Energetice”, a declarat acesta.

EVENIMENTE

CRE
ROMANIAN ENERGY DAY 2015 CRE

Romanian Energy Center
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 Prima sesiune a fost dedicată discuțiilor 
pe tema facilitării investițiilor în infrastructura 
energetică și în piața energetică unică a Uniunii 
Europene. 

 În cadrul sesiunii au avut intervenții Excelența 
Sa, Mihnea Constantinescu, Ambasador cu 
însărcinări speciale, reprezentant special pentru 
securitate energetică al Guvernului României, 
deputații europeni Algirdas Saudargas (Comisia 
pentru Industrie); Marian Jean Marinescu 
(Comisia pentru Industrie); Ramona Mănescu 
(Comisia pentru Afaceri Internaționale), precum 
și Răzvan Nicolescu, președinte al consiliului de 
administrație al ACER. 

 Pe lista paneliștilor s-au mai aflat Ioan Roșca, 
Director General Electrica SA; Manuel Sanchez, 
Team Leader Smart Grids DG ENER – Comisia 
Europeană; Daniela Scripcariu, CEO Tractebel 
Engineering; Carmen Neagu, Președinte al 
Consiliului de Supraveghere al Transelectrica; 
Laurențiu Ciurel, Director General, Complexul 
Energetic Oltenia; Dan Gheorghiu, Director 
General, ISPE; Mihai Tudor, Director General, 
Energobit. Sesiunea a fost moderată de Bas 
Kruimer, Senior Manager Accenture Smart Grid 
Services Europe.

 A doua sesiune a fost dedicată discuțiilor pe 
marginea dezvoltării coridoarelor de petrol şi 
gaze şi a provocărilor și oportunităților realizării 
infrastructurii pentru interconectarea piețelor 
europene. 

 La sesiune au participat cu prezentări Adina 
Crișan, Piața Internă I: Rețele și inițiative 
regionale, DG ENER – Comisia Europeană, 
deputatul european Ana Claudia Țapardel, 
Comisia pentru Transport și Turism a PE; 
Alexandru Maximescu, Director Public Affairs and 
Regulation, PETROM SA; Ciprian Alic, Director 
Departament Accesare Fonduri Europene şi 

Relaţii Internaţionale - Transgaz și Florin Tobescu, 
director de departament, ANRE. În calitate de 
paneliști au fost prezenți: Olivier Lebois, Business 
Area Manager, ENTSOG; Ratislav Ňukovič, 
Director Eustream; Kamen Manev, Director al 
diviziei econonomico-financiare, Bulgartransgaz 
EAD; Reinhard Mitschek, Vicepreședinte 
senior, OMV Gas International GmbH; Piotr 
Kuś, Director GAZ-SYSTEM Biroul Bruxelles; 
Antonios Natsikas, Președinte al Consiliului de 
Administraţie – DESFA; Kristof Kovacs, Comisia 
Europeană – DG ENER – Piața internă; Márton 
Pálmai, reprezentant FGSZ și MOL Group.

 Dintre companiile şi societăţile prezente 
amintim: Adrem Invest, Complexul Energetic 
Oltenia, Ecro, Electrica SA, Energobit, 
Eximprod, Hidroelectrica, Institutul de studii şi 
proiectări energetice (ISPE), Transelectrica, 
Transgaz, Tractebel Engineering, Ţuca 
Zbârcea & Asociaţii; alţi reprezentanţi naţionali 
precum: Conpet SA, Ernst&Young, Petrom 
SA, PricewaterhouseCoopers şi internaţionali 
precum: ACER, Bulgartransgaz EAD, DESFA, 
ENTSO-E, ENTSO-G, Eureletric, Eustream, 
FGSZ and MOL Group, GAZ-SYSTEM, OMV 
Gaz International, Swedenergy. 
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 Centrul Român al Energiei a comunicat 
Departamentului pentru Energie poziţia comună 
a membrilor săi în cadrul  consultărilor privind 
Strategia Energetică Naţională (SEN) pentru 
perioada 2015-2035. 

 Necesitatea dezvoltării subcapitolului destinat 
energiei termice în concordanţă cu importanţa 
acestei componente a mixului energetic la nivel 
naţional, precum şi armonizarea Strategiei 
Energetice Naţionale şi a obiectivelor de 
dezvoltare a sectorului energetic cu alte strategii 
ale României din domenii de interes național 
(industrie, agricultură, turism şi comerţ), inclusiv a 
programelor investiţionale în profil inter-sectorial 
şi regional sunt două dintre recomandările CRE 
adresate Departamentului pentru Energie (DpE) în 
contextul consultărilor privind SEN pentru perioada 
2015-2035.

 Un Grup de Analiză (GA) a fost activat în 
acest scop, din acesta făcând parte experţi 
desemnaţi din partea companiilor membre 
CRE – Tractebel Engineering, ISPE, Energobit, 
ELECTRICA, Adrem, TRANSELECTRICA, 
ECRO, Ciurtin&Asociaţii, împreună cu membrii 
Secretariatului CRE.

 CRE a transmis DpE un document care 
identifică opiniile membrilor privind conţinutul SEN 
şi o serie de recomandări pentru direcţii preliminare 
de acţiune propuse Grupului de Experţi în vederea 
analizei în faza a doua a elaborării SEN. Strategia ar 
trebui să armonizeze prioritatea Uniunii Europene 
privind decarbonizarea şi nevoia României de a 
se menţine competitivă în contextul dezvoltării 
durabile, a transmis CRE autorităţilor statului. 
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 CRE a comunicat o serie de mesaje şi 
recomandări DpE, printre acestea numărându-
se abordarea aspectelor referitoare la evoluţia 
sistemului energetic național în corelare cu şi 
din perspectiva Trilemei Energetice: Securitate 
energetică, Competitivitate şi Impact asupra 
Mediului; 

 Necesitatea dezvoltării subcapitolului 
destinat energiei termice în concordanţă cu 
importanţa acestei componente a mixului 
energetic la nivel naţional; Importanţa 
consensului politic şi a rolului statului şi a 
structurilor administrative în implementarea 
SEN într-o manieră credibilă, transparentă, 
durabilă şi predictibilă. 

 GA CRE a mai recomandat includerea în 
SEN a consumatorilor (luând în considerare 
şi schimburile de energie transfrontaliere), 
considerând că elaborarea strategiei nu trebuie 
să fie un scop în sine. GA a mai transmis DpE 
importanţa definirii unei Viziuni pe care Strategia 
trebuie să o urmeze, precum şi precizarea 
obiectivelor principale şi a obiectivelor suport 
ale SEN. 

 Nu în ultimul rând, GA CRE şi-a arătat 
disponibilitatea de a oferi sprijin iniţiativei DpE 
privind formularea SEN. CRE oferă DpE în 
acest sens experienţa şi resursele unui expert în 
problematica activităţii de Distribuţie a Energiei 
Electrice Naţionale. În plus, evenimentele 
organizate periodic de CRE la Bucureşti şi la 
Bruxelles permit crearea cadrului de cooperare 
şi dezvoltare a afacerilor membrilor noştri.

CONTIBUŢIA ACTIVĂ 
LA DEFINIREA STRATEGIEI 
ENERGETICE NAŢIONALE 
A ROMÂNIEI

CRE
Romanian Energy Center
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 CRE a transmis Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) 
o poziţie oficială ce conţine propuneri de 
reglementări în domeniul Gazelor Naturale şi în 
cel al Energiei Electrice, ca parte a consultării 
publice privind Programul de reglementări 
pentru anul 2016. 

 Propunerile incluse în documentul de poziţie 
sunt rezultatul consultării membrilor CRE 
şi vizează, în domeniul gazelor naturale, 
reglementări privind implementarea unui 
regim de echilibrare zilnică, interconectarea 
transfrontalieră şi Proiectele de Interes 
Comun (PIC), respectiv reglementări cu 
privire la Centralele Virtuale (en., VPP) şi 
instalarea contoarelor inteligente în domeniul 
energiei electrice. Concret, în domeniul 
gazelor naturale membrii CRE propun 
reglementări care vizează implementarea 
unui regim de echilibrare zilnică ce, aşa cum 
evidenţiază documentul CRE, va încuraja 
activităţile de tranzacţionare pe termen scurt 
şi dezvoltarea unei pieţe de tip “forward” 
pentru gaze naturale. În acelaşi domeniu 
sunt propuse măsuri care ar putea veni în 
sprijinul interconectării transfrontaliere, prin 
implementarea completă a Codului de reţea 
pentru Mecanismul de Alocare a Capacităţilor 
de Transport. 

 CRE recomandă reglementări în sprijinul 
avansării PIC, prin colaborarea cu Transgaz şi 
cu Autorităţile Naţionale de Reglementare din 
ţările vecine (DpE) în contextul consultărilor 
privind SEN pentru perioada 2015-2035.

 În domeniul energiei electrice, CRE, propune 
dezvoltarea de reglementări privind Centralele 
Virtuale, funcţionarea lor şi conectarea la 
Sistemul Energetic Naţional, având în vedere 
specificul şi complexitatea portofoliului acestor 
entităţi: surse regenerabile, consumatori 
flexibili,entităţi de tip prosumer, sisteme de 
stocare a energiei electrice, vehicule electrice. 

 În documentul CRE se menţionează că 
astfel de entităţi pot să realizeze optimizări în 
interiorul portofoliului lor – fiind un ajutor legat 
de legea eficienţei energetice, pot micşora 
dezechilibrul lor global – devenind un subsistem 
care micşorează atât dezechilibrele SEN, cât 
şi presiunea pe piaţa de echilibrare, şi că pot 
asigura servicii tehnologice de sistem. 

 Totodată, asociaţia CRE propune elaborarea 
unui cod de bună practică pentru instalarea 
contoarelor inteligente, alcătuit din standarde, 
norme tehnice şi reglementări care vor putea 
oferi posibilitatea de aliniere la cele mai bune 
practici şi uniformizarea modului de acţiune în 
domeniu. 

 Centrul Român al Energiei a primit vizita 
delegaţiei companiei chineze TBEA Southern 
Power Transmission and Distribution Industry 
Group la Bucureşti, în data de 12-14 mai, 2015. 

 Delegaţia chineză a avut în componenţa 
sa doi membri, vicepreşedintele companiei, 
Yang HENGFAN şi Liao FEI, reprezentantul 
Europei Centrale şi de Est al TBEA, aceştia fiind 
întâmpinaţi de către conducerea CRE. 

 Principalul obiectiv al vizitei l-a constituit 
identificarea unor oportunităţi de colaborare între 
membrii CRE şi TBEA, atât în zona tehnologiilor, 
produselor, serviciilor şi a soluţiilor totale din 
domeniul energetic, cât şi dezvoltarea unor 
proiecte comune pe piaţa din România. 

 Discuţiile purtate cu acest prilej au evidenţiat 
posibilitatea unei viitoare cooperări bilaterale 
cu potenţiale beneficii atât pentru organizaţia 
noastră, cât mai ales pentru membrii CRE.

 Centrul Român al Energiei a fost reprezentat 
de către companiile: Adrem Invest, Electrica 
SA, Tractebel Engineering, Transgaz, Ţuca 
Zbârcea&Asociaţii şi reprezentanţii juridici ai 
organizaţiei, Ciurtin&Asociaţii. 

CRE PARTICIPĂ LA CONSULTAREA 
PUBLICĂ ANRE PRIVIND 
PROGRAMUL DE REGLEMENTĂRI 
PENTRU 2016

VIZITA DELEGAŢIEI TBEA 
LA BUCUREŞTI, 12-14 MAI
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şi viziunea naţională a fiecărui SM în privinţa 
securităţii energetice, determinate, în mare 
măsură, de poziţia geografică, ar putea fi bariere 
în armonizarea sprijinului pentru SRE. 

 Coordonarea între transportatorii de energie 
electrică ar trebui să crească securitatea 
energetică, susţine CRE, cooperarea transfrontalieră 
fiind, de asemenea, o condiţie necesară pentru 
realizarea unei pieţe europene unice. 

 CRE consideră că rolul ENTSO-E în coordo-
narea transportatorilor este unul foarte important 
şi că distribuitorii vor avea un rol tot mai important 
în gestionarea reţelei de distribuţie şi a datelor 
rezultate. Distribuitorii, în opinia CRE, sunt o 
verigă importantă între transportatori, furnizori şi 
utilizatorii finali. 

 Membrii CRE recunosc rolul cheie al cadrului 
legislativ, care trebuie să asigure o repartizare 
corectă a costurilor de reţea între utilizatori, 
încurajându-I să utilizeze reţeaua în mod eficient. 

 CRE consideră că tarifele de distribuţie ar trebui 
să rămâne la latitudinea fiecărei ţări, în funcţie de 
natura specifică a infrastructurii energetice şi a 
pieţei. Cu toate acestea, evidenţiază importanţa 
existenţei unor direcţii la nivel european. 

 De asemenea, membrii CRE văd ca fiind 
importantă existenţa unui cadru european unic 
privind participarea transfrontalieră în mecanismele 
de asigurare a capacităţii, în concordanţă cu 
principiile transparenţei şi nediscriminării. 

 Această metodologie trebuie să permită 
fiecărui Stat Membru (SM) să-şi definească 
propriul calendar de implementare, întrucât 
situaţia fiecărui SM este unică.
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CRE a răspuns Consultării Publice a Comisiei 
Europene pe tema unei noi configurații a pieţei 
energiei, transmiţând executivului de la Bruxelles 
viziunea companiilor energetice româneşti 
cu privire la acest subiect. În documentul de 
poziţie al asociaţiei transmis Comisiei Europene, 
membrii CRE au evidenţiat importanţa corelării 
preţurilor cu nivelul resurselor existente pentru 
stimularea investiţiilor viitoare. CRE consideră 
că, pe termen scurt şi în general, preţul energiei 
şi volatilitatea asociată stimulează investiţiile. De 
asemenea, CRE şi membrii săi consideră că nu 
sunt necesare măsuri legale suplimentare pentru 
a accelera alinierea tuturor Statelor Membre (SM) 
la un model similar de echilibrare şi de ajustare a 
pieţelor.

 Deşi contractele pe termen lung între 
producători şi consumatori oferă siguranţă pentru 
investiţiile care vizează noi capacităţi de producţie, 
există şi alte măsuri care pot contribui la acest 
lucru, cum ar fi integrarea surselor regenerabile 
de energie (SRE), mai arată documentul CRE. 

 Membrii CRE văd costul tot mai mare asociat 
emisiilor de CO2 ca un stimulent pentru viitoarele 
investiţii în SRE. Mecanismul de susţinere a SRE 
trebuie revizuit, cele mai mari obstacole în direcţia 
unei integrări complete a SRE în piaţă fiind 
legislaţia şi regulile din piaţă. Cu toate acestea, 
membrii CRE consideră că este necesară o mai 
bună coordonare a schemelor de sprijin între SM. 

 Diferenţele în legislaţia secundară (taxe) 

CRE PARTICIPĂ LA CONSULTAREA 
COMISIEI EUROPENE PRIVIND O 
NOUĂ CONFIGURAŢIE A PIEŢEI
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CRE  a răspuns consultării publice a Comisiei 
Europene privind măsurile de pregătire pentru 
riscuri legate de siguranţa aprovizionării cu energie 
electrică, transmiţând organismului executiv de 
la Bruxelles viziunea companiilor energetice 
membre CRE cu privire la acest subiect.

 Potrivit documentului de poziţie al asociaţiei 
profesionale CRE transmis Comisiei Europene, 
viitoarea revizuire a directive privind siguranţa 
aprovizionării cu energie va oferi o bună 
oportunitate pentru a stabili dacă sunt necesare 
îmbunătăţiri care să garanteze o securitate 
crescută în viitor. 

 Pentru o siguranţă a aprovizionării cu energie 
crescută, sunt de părere membrii CRE, o atenţie 
mai mare trebuie acordată necesarului de investiţii 
în infrastructura energetică. În această privinţă, 
flexibilitatea şi capacitatea sunt aspecte foarte 
importante şi au un impact direct şi semnificativ 
asupra modului în care sunt remunerate centralele 
electrice, răspunsul la cererea de energie şi 
stocarea energiei. 

 Pentru a garanta sisteme de transport şi 
distribuţie a energiei adecvate pe termen lung, 
variaţiile din sistem trebuie limitate şi sistemul de 
rezervă trebuie să fie funcțional şi accesibil atunci 
când este nevoie. Prin membrii săi, CRE este 
în favoarea gestionării securităţii aprovizionării 
cu energie la nivel naţional, dar evidenţiază 

importanţa tratării acesteia într-un context regional 
şi european, ca o consecinţă naturală a integrării 
pieţei şi evoluţiei comerţului transfrontalier. 

 În această privinţă, CRE este de părere că este 
foarte importantă evaluarea fezabilităţii nu doar la 
nivel naţional, de către Statele Membre. 

 Mai mult, măsurile de pregătire pentru 
riscuri legate de siguranţa aprovizionării cu 
energie necesită o mai bună integrare la nivel 
naţional, regional şi european. Cu toate acestea, 
caracteristicile structurale ale fiecărei reţele 
naţionale trebuie avute în vedere în luarea 
măsurilor viitoare. 

 CRE a mai evidenţiat importanţa tot mai mare a 
schimbului de date şi a unei cooperări mai strânse 
între transportatorii şi distribuitorii de energie. 

 În cadrul actual, bazat pe o mai bună integrare 
a contoarelor inteligente, reţelelor inteligente, 
autostrăzilor energetice, generării şi consumului 
local, atât consumatorii, cât şi transportatorii, vor 
juca un rol important, în particular în creşterea 
flexibilităţii sistemului. Atât transportatorii, cât 
şi distribuitorii de energie, arată documentul, ar 
trebui să joace un rol activ atât în identificarea 
indicatorilor cheie, cât şi în evaluarea riscurilor şi 
conturarea soluţiilor posibile. 

CRE RĂSPUNDE CONSULTĂRII  
COMISIEI EUROPE PRIVIND 
MĂSURILE DE PREGĂTIRE  
PENTRU RISCURI LEGATE  DE 
SIGURANŢA APROVIZIONĂRII  CU 
ENERGIE ELECTRICĂ
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Preşedintele Centrului Român al Energiei (CRE) 
Corneliu BODEA a participat la o serie de 
întâlniri organizate de Biroul CRE la Bruxelles 
miercuri, 21 ianuarie. Programul vizitei a inclus 
întâlniri şi discuţii cu excelenţa sa, domnul 
Mihnea Ioan MOTOC, Ambasador Extraordinar 
şi Plenipotenţiar al Reprezentanţei Permanente 
a României pe lângă Uniunea Europeană, cu 
excelenţa sa domnul Ştefan TINCA, Ambasador 
al României în Regatul Belgiei, precum şi cu 
reprezentanţii unor asociaţii şi instituţii active în 
domeniul energiei la Bruxelles.

„Suntem încântaţi să întâmpinăm delegaţia 
Centrului Român al Energiei la Bruxelles prin 
prezenţa Preşedintelui Corneliu Bodea şi a 
Vicepreşedintelui Mihai Păun. Asociaţia CRE 
este activă în dialogul cu instituţiile europene şi 
româneşti la Bruxelles încă din 2011. 
Aceasta prezenţă tot mai vizibilă la Bruxelles a 
asociaţiei dumneavoastră ne face o mare onoare 
şi totodată o mare bucurie. 
Vă asigur că mai mult decât să participe în discuţia 
europeană pe tema energiei, România şi Misiunea 
sa Permanentă pe lângă UE vor continua să aibă 
un dialog constant şi permanent cu Biroul Centrului 
Român al Energiei, cu scopul de a promova 
interesul companiilor energetice româneşti la 
nivel european”, a subliniat ambasadorul Motoc 
în discuţia sa cu reprezentanţii CRE. „Privesc cu 
încredere activitatea noastră comună în viitor” a 
încheiat acesta. 
 Prezentând viziunea şi strategia Centrului 
Român al Energiei, preşedintele CRE a precizat: 
„Avem în vedere considerarea a doi poli de 

acţiune în activitatea strategică viitoare a Centrului 
Român al Energiei: unul la Bucureşti, concentrat 
pe reprezentarea intereselor membrilor în relaţia 
cu instituţiile naţionale şi unul la Bruxelles, care 
să reprezinte în continuare membrii CRE şi 
energetica românească în contextul dinamicii 
deciziilor şi politicii energetice europene. În acest 
sens vă fac cunoscut că în Programul de Activitate 
al CRE în 2015 sunt incluse o serie de acţiuni şi 
întâlniri la Bruxelles. Evenimentul “ROMANIA – 
Energy Efficiency and its role for Energy Security 
in Europe”- Romanian ENERGY DAY 2015, care 
va avea loc în iunie 2015 la Bruxelles este un 
exemplu în acest sens. Ca şi în cele trei ediţii 
precedente, contăm pe susţinerea dvs. şi a 
Reprezentanţei Permanente a României.” 
 În continuarea discuţiilor, Președintele CRE a 
prezentat Programul de Activitate al asociaţiei în 
2015 şi a făcut referiri la activitatea desfăşurată de 
CRE în anul care a trecut. 
 Vizita delegaţiei CRE la Ambasada României 
în Belgia a fost primită de către Excelenţa Sa 
domnul Ştefan TINCĂ, Ambasador al României 
în Regatul Belgiei. Discuţiile purtate s-au axat pe 
oportunitatea continuării relaţiilor de cooperare 
între membrii CRE şi Ambasada României în 
Belgia, în special prin explorarea oportunităţilor de 
cooperare cu potenţiali agenţi economici belgieni 
prin intermediul Biroului de promovare comercială 
și economică al Ambasadei.  Organizarea unei 
astfel de întâlniri exploratorii între membrii CRE 
şi omologi belgieni este o acţiune pe care CRE şi 
Ambasada României o au în vedere. Întâlnirea cu 
reprezentanţii Euroheat & Power a făcut parte din 
agenda delegaţiei CRE. 

 Această asociaţie europeană reuneşte membri 
din industria producătoare de energie termică, 
sectorul încălzirii și răcirii în toată Europa și nu 
numai. Are membri din peste treizeci de ţări: inclusiv 
toate asociațiile de termoficare național existente în 
țările UE și majoritatea statelor membre ale UE noi; 
utilități care operează sisteme de încălzire şi răcire 
a districtelor (DHC); asociații și societăți industriale; 
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REPREZENTARE 
EXTERNĂ

VIZITA DE LUCRU A 
PREŞEDINTELUI CRE LA 
BRUXELLES, 21 IANUARIE
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producători; institute de cercetare; consultanți și 
alte organizații implicate în afaceri de cogenerare 
/ DHC. 

 Delegaţia CRE a abordat subiectul dezvoltării 
interacţiunii CRE cu EH&P şi a lansat invitaţia ca 
o prezentare a acestei asociaţii să fie realizată în 
cadrul uneia dintre şedinţele viitoare ale Adunării 
Generale CRE la Bucureşti. Agenda vizitei CRE la 
Bruxelles a inclus întâlniri cu conducerea Euractiv 
şi cu reprezentantul internaţional al TBEA. EurActiv 
publică gratuit şi independent ştiri UE și facilitează 
dezbaterile politice ale Uniunii Europene pentru 
profesioniști de politică în 12 de limbi. TBEA este 
una dintre cele mai mari companii din China, cu 
active de 10 miliarde de dolari. Scopul lucrativ este 
construcția centralelor producătoare de energie: 
hidro, solar, nuclear etc.

 Programul “Experţi pentru o Românie 
Europeană”, inițiat la Bruxelles în decembrie 
anul trecut, a continuat recent la București, cu 
o dezbatere privind oportunităţile României de 
eficientizare a mecanismului său de racordare la 
sistemul comunitar, în organizarea Școlii Naționale 
de Studii Politice și Administrative (SNSPA), 
19 martie 2015.

 Subiectul central al dezbaterii l-a constituit ideea 
conform căreia, în condiţiile în care Bruxelles-ul este 
al doilea pol de putere mondial, România trebuie 
să aibă o strategie clară, atât prin reprezentarea la 
nivel guvernamental, cât şi prin prezenţa birourilor 
de reprezentare româneşti care sunt necesare în 
peisajul capitalei europene.

 A fost adus în discuţie subiectul privind 
“Președinția celor 10 formaţiuni ale Consiliului” pe 
care România o va asigura în 2019 şi care este o 
oportunitate. În acest sens, un obiectiv îl constituie 
consolidarea administraţie României, strategia 
care ar trebui să fie abordată fiind aceea de “ţară 
mare în UE”.

 Anul 2019 este complex: un nou Parlament 
European, o nouă Comisie Europeană, context 
completat de discuţii despre viitorul cadru financiar 
european. De aceea, participanţii la eveniment 
au fost de acord că este necesar ca România să 
dezvolte o reglementare puternică a lobby-ului la 
nivel European şi totodată o comunicare mai bună 
la nivel interinstituţional. Vicepreşedintele Centrului 
Român al Energiei (CRE), Ştefan Gheorghe, a 

participat activ în cadrul dezbaterii organizate 
de Euractiv privind oportunităţile României de 
eficientizare a mecanismului său de racordare la 
sistemul comunitar.

 “Este important ca pe lângă reprezentarea 
României la nivel guvernamental şi regional,să 
existe şi reprezentarea la nivel sectorial. Centrul 
Român al Energiei este un exemplu de reprezentare 
a intereselor membrilor asociaţiei, principalele 
societăţi de stat şi private din domeniul energiei, 
prin prezenţa biroului permanent al organizaţiei la 
Bruxelles” a precizat Ştefan Gheorghe.

 În cadrul acestui eveniment au participat numeroşi 
reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, ai 
instituţiilor europene şi naţionale, printre care: Alina 
Bârgăoanu, prorector SNSPA, Luminiţa Odobescu 
- Consilier de Stat, Cancelaria Primului Ministru, 
Gabriela Drăgan - Director General, Institutul 
European din România, Doris Mircea - Reprezentant 
cu însărcinări speciale cu rang de Director General, 
Coordonatorul Centrului Infoeuropa, Ministerul 
Afacerilor Externe, Loredana Radu - Director, 
Center for EU Communication Studies, Ion M. Ioniţã 
– Redactor Şef, Foreign Policy România, Iulian 
Anghel - Editor Politic, Ziarul Financiar, Ovidiu Nahoi 
– Jurnalist, Money Channel România.

DEZBATERE PRIVIND PROGRAMUL 
“EXPERŢI PENTRU O ROMÂNIE 
EUROPEANĂ” ORGANIZATĂ DE 
EURACTIV ŞI SNSPA, BUCUREŞTI, 
19 MARTIE 
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Viitoarea strategie energetică naţională a României 
şi identificarea direcţiilor ei principale au constituit 
principalul subiect al discuţiilor şi consultării cu 
reprezentanţii companiilor și autorităţilor publice 
responsabile în sectorul energetic românesc în 
cadrul evenimentului sub titlul “ENERGY STRATEGY 
SUMMIT 2015” organizat de Energynomics, joi 4 
iunie, la Buşteni.

 Peste 120 de lideri ai sectorului energetic 
din sectorul privat şi de stat, experţi în politica 
energetică, reglementări, investitori, au participat 
activ în discuţiile celor trei sesiuni ale conferinţei 
organizate la Castelul Cantacuzino din Buşteni. 

 Subiectul central al dezbaterii a fost acela de 
a identifica liniile directoare ale viitoarei strategii 
energetice naţionale, așa cum rezultă acestea în 
urma unei consultări extinse cu părțile interesate, 
companii și autorități publice cu responsabilități în 
sectorul energetic românesc. 

 Preşedintele Centrului Român al Energiei (CRE), 
Corneliu BODEA, a participat în calitate de speaker în 
cadrul evenimentului contribuind la discuţii împreună 
cu alte personalităţi: Mihnea Constantinescu – 
Ambasador cu însărcinări speciale pentru securitate 
energetică, Mircea Albulescu - Secretar de Stat în 
cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici 
şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, Gheorghe Duţu 
- Preşedinte, Agenţia Naţională pentru Resurse 
Minerale (ANRM), John Knapp - RBSTA Chairman, 
Managing Director of ExxonMobil Exploration 
and Production Romania Limited, Artur Stratan - 
Președinte ROPEPCA, Frank Hajdinjak – CEO 
E-ON România, Remus Borza - Administrator judiciar 
Hidroelectrica, Cristina Cremenescu - Vicepreședinte 
COGEN, Ovidiu Demetrescu - Director General Hidro 
Tarniţa, Carmen Neagu - Preşedinte al Consiliului de 

Supraveghere al Transelectrica, Daniela Lulache - 
CEO Nuclearelectrica.

 În cadrul dezbaterilor, Corneliu Bodea a precizat 
importanţa proiectului Uniunii Energetice, ca fiind 
elementul central care va facilita transformarea 
domeniului energetic.

 “Strategia Energetică a României trebuie să 
fie clară, concisă şi să urmeze 3 paşi: viziune,  
strategie, tactică. Este necesar să avem o viziune 
clară care poate răspunde la întrebarea: Ce 
ne dorim pentru România din punct de vedere 
energetic România se doreşte a fi un producător 
naţional, care să asigure consumul intern de 
energie, sau este pregătită pentru provocările 
existente pe piaţa liberă”, a declarat Corneliu 
Bodea, preşedintele CRE, cu ocazia summit-ului 
pe acest subiect.

Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării 
şi Folosirii Surselor de Energie, prin Politici ale 
energiei & Producere energie electrică, Comitetul 
Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei 
(CNR-CME) şi Transelectrica au organizat o 
dezbatere cu tema “Strategia energetică a 
României” în data de 9 iulie, 2015, la sediul 
Electrica SA.

 Reuniţi la masa rotundă, specialiştii prezenţi 
la dezbatere au analizat factorii care influenţează 
Strategia energetică a României. Discuţiile din 
cadrul evenimentului au abordat subiectul „Strategia 
energetică a României”, părerea specialiştilor din 
domeniul energetic fiind aceea conform căreia 
această strategie a rămas la stadiul de proiect, 
contextul politic problematic afectează procesul 
dezvoltării unui document şi impactează negativ 
implementarea strategiilor concepute în ultimii ani. 

 Centrul Român al Energiei a pus la dispoziţia 
organizatorilor şi tuturor celor prezenţi punctul 
de vedere oficial al organizaţiei elaborat de către 
membrii CRE (care a fost transmis Ministerului 
Energiei în vederea consultării), privind documentul 
„Strategia energetică naţională a României”. 

 Printre cei prezenţi la dezbatere s-au numărat: 
Răzvan PURDILĂ – Manager, TRANSELECTRICA 
SA, Virigil MUȘATESCU – Consilier CNR-CME 
(în calitate de moderatori); Teodor – Ovidiu POP 
– Preşedinte IRE; Elena POPESCU – Director 
General Direcţia Generală de Energie şi Mediu, 
Ministerul Energiei; Rodion TRAICU – Deputat, 
Parlamentul României; Sorin GAL – Director 
General, ANRM; Ivan VIRGILIU – Director 
UNO-DEN, TRANSELECTRICA; Valeriu BINIG 
– Partener, Ernst & Young; Ionel ILIE – Director 
Vânzări, CE Oltenia.

ENERGY STRATEGY SUMMIT 2015, 
4 IUNIE 

MASA ROTUNDĂ: STRATEGIA 
ENERGETICĂ A ROMÂNIEI, 9 IUNIE  
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Administraţie al (RADET), Ion Lungu – Preşedinte 
AFEER, Laurenţiu Ciurel – CEO CE Oltenia, Ovidiu 
Demetrescu – CEO HidroTarniţa.

 Discuţiile celei de-a treia ediţii a conferinţei au 
abordat o gamă largă de subiecte, de la viitorul Uniunii 
Energetice Europene, la restructurarea companiilor 
energetice de stat şi lipsa investiţiilor în producţie, 
precum şi evoluţia companiilor energetice pe Bursa 
de Valori Bucureşti şi un an de la tranzacţionarea 
bursieră a gazelor – beneficii şi noi provocări.
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Preşedintele Centrului Român al Energiei 
(CRE), Corneliu BODEA, a participat în calitate 
de vorbitor în panelul intitulat “Smart Public 
Utility Services: Leveraging Financing Needs, 
Responsible Consumtion and Increased Energy 
Efficiency/ Servicii de utilităţi publice inteligente: 
calibrarea nevoilor de finanţare, consumul 
responsabil şi creşterea eficienţei energetice” în 
cadrul evenimentului “Bucharest Forum Energy 
2015”, organizat de Institutul Aspen în parteneriat 
cu Guvernul României prin Ministerul Energiei, în 
perioada 25-26 iunie. 

 Viitorul strategiei europene pentru securitate 
energetică, optimizarea gestionării şi producţiei 
de resurse energetice, provocările și impactul 
asupra regiunii Mării Negre și rolul dezvoltării 
infrastructurii, tehnologiilor, cercetării şi a noilor 
surse de energie au fost câteva dintre subiectele 
abordate în cadrul evenimentului. Conceput 
pentru a susţine o platformă trans-regională de 
evaluare a politicilor publice şi strategiilor din 
sectorul energetic, evenimentul a reunit peste 
200 de participanţi și 50 de speakeri naţionali şi 
internaţionali, din Europa, America, regiunea Mării 
Negre, zona de la estul Mediteranei, regiunea 
Caucaz şi AsiaCentrală.

 În cadrul evenimentului au susţinut discursuri: 
Mihnea Constantinescu – Ambasador cu însărcinări 
speciale pentru securitatea energetică, Guvernul 
României; Cătălin Predoiu – Prim-vicepreşedinte, 
PNL; Mircea Geoană – Președinte, Institutul 
Aspen România; Enache Jiru – Secretar de stat, 
Ministerul Finanţelor Publice; Răzvan Mironescu – 
Vicepreședinte Comisia pentru industrii și servicii, 
Camera Deputaților; Vitaliy Baylarbayov – Deputy 
Vice President-SOCAR; Greg Konieczny – CEO, 

Fondul Proprietatea; Mehmet Öğütçü – Chairman, 
Global Resources Partnership; Toni Volpe – 
Country Manager, Enel România; Niculae Havrileţ 
– PreşedinteANRE; Daniela Lulache – Director 
general, Nuclearelectrica; Răsvan Radu – CEO, 
UniCredit Țiriac Bank.

 În cadrul dezbaterilor, Preşedintele Centrului 
Român al Energiei a precizat necesitatea 
investiţiilor și extinderii rețelelor inteligente într-
un context naţional în care aproximativ 100 de 
localităţi rurale sunt lipsite de acces la energie 
electrică, fapt ce constituie o oportunitate pentru 
piaţa din România. De asemenea, Corneliu Bodea 
a menţionat utilitatea sistemului de contorizare 
inteligentă, care reprezintă doar o parte din 
conceptul integral al reţelelor inteligente, specific 
eficienţei energetice şi consumului responsabil. 

Uniunea Energetică Europeană – stadiul 
implementării şi rolul României în proiect, 
restructurarea companiilor energetice de stat şi 
lipsa investiţiilor în producţie, evoluţia companiilor 
energetice pe Bursa de Valori Bucureşti au fost unele 
dintre subiectele abordate în cadrul evenimentului 
„Energia în priză” organizat de Ziarul Bursa în 10 
septembrie, la sediul Electrica din Bucureşti, Centrul 
Român al Energiei fiind partener media în cadrul 
conferinţei. 

 Evenimentul a reunit peste 100 de participanţi, 
între vorbitori în paneluri numărându-se personalităţi 
din domeniul energetic: Niculae Havrileţ – Preşedinte 
ANRE, Bogdan Badea – Secretar de stat în Ministerul 
Energiei, Doina Vornicu – COO CEZ România, 
Victor Cionga – Preşedinte CA al Electrica S.A., 
Aurora Negruţ - Director în Ministerul Economiei, 
Gabriel Dumitraşcu - Preşedintele Consiliului de 

BUChAREST FORUM ENERGY 2015 
– INSTITUTUL ASPEN, 25-26 IUNIE

CONFERINŢA BURSA “ENERGIA îN 
PRIZĂ”, 10 SEPTEMBRIE
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Centrul Român al Energiei (CRE), prin reprezentantul 
său, Dr. Stelian Gal, Manager de Proiecte, a 
prezentat rolul CRE în dezvoltarea proiectelor de 
rețele inteligente la recentul workshop INCREASE* 
desfășurat la Salonic, pe 16 septembrie 2015. 
Evenimentul a fost dedicat proiectelor de rețele 
electrice inteligente - smart grids și identificării de 
bune practici pentru eficientizarea relației dintre 
operatorii de distribuție (DSO) și cei de transport 
(TSO) de sistem.

 Prezentarea CRE s-a axat pe ilustrarea proiectelor 
inițiate de asociație și care au avut sau au un impact 
direct asupra transportatorilor și distribuitorilor din 
sistem: ELIZE, de implementare a unei micro-
rețele rurale sustenabile, Smart City Sibiu, INVIP – 
care presupune integrarea unei centrale virtuale în 
sistemul energetic românesc, precum și CERESO, 
proiectul centrului operațional de coordonare 
regională.

“Proiectele descrise în lucrarea CRE s-au încadrat 
perfect în tematica întâlnirii. Evenimentul a 

constituit o excelentă ocazie de a face cunoscute 
participanților preocupările CRE și a dezvolta noi 
oportunități de cooperare în realizarea proiectelor 
noastre. Proiectul ELIZE, spre exemplu, a atras 
atenția Universității din Ghent, iar CERESO a fost 
apreciat ca o bună inițiativă regională la nivelul 
operatorilor de transport,” a declarat Stelian Gal. 
“S-a mai propus, în discuțiile din cadrul întâlnirii, 
lansarea unei inițiative în legătură cu realizarea 
unei Platforme tehnologice balcanice pentru Smart 
Grids,” a mai adăugat Stelian Gal.

 La workshopul internațional au mai susținut 
prezentări Prof. N. Hatziargyriou, CEO al Hellenic 
Electricity Distribution Network Operator SA, Dr. V. 
Efthymiou, Universitatea din Cipru, I. Rabouche, 
ENTSO-E, K. Mavrogenous, Universitatea Tehnică 
din Atena, Prof. A. Bakirtzis, Universitatea Aristotel 
din Salonic, Dr. B. Meersman, Universitatea din 
Ghent, Belgia. Evenimentul a constat în două 
sesiuni, una dedicată provocărilor cauzate de 
integrarea resurselor distribuite, rolul DSO și 
colaborarea dintre DSO și TSO, a doua rezervată 
prezentării unor proiecte finanțate de UE. 

 Printre cei peste 60 de participanți s-au numărat 
reprezentanți ai distribuitorilor și transportatorilor 
de sistem, cercetători și academicieni cu expertiză 
în domeniul rețelelor inteligente, precum și părți 
interesate din statele vecine din Balcani.

Redacţia Forbes România, împreună cu 
reprezentanți ai redacțiilor Forbes din regiunea 
Europei Centrale și de Est a organizat cea de-a 
doua ediție a evenimentului economic regional: 
Forbes CEE Forum – Reinventing Europe, la 
Athenee Palace Hilton București. Asociaţia Centrul 
Român al Energiei, partener al evenimentului, 

a fost reprezentatā de Corneliu BODEA, 
preşedintele CRE în sesiunea a III-a denumitā: 
“Energia şi resursele naturale ca motoare de 
creştere”. 

 Forbes CEE Forum s-a desfășurat în formatul 
a şapte sesiuni în cadrul cărora cei mai influenți 
leaderi în domeniul de afaceri românesc și 
regional au dezbātut cele mai mari provocări ale 
Europei, din punct de vedere economic, social, 
tehnologic și de mediu.

 Participanții au susținut activ subiectele 
puse în discuție pe durata evenimentului. 
Printre personalitāţile prezente s-au numārat: 
Ion Sturza - Președinte Fribourg Capital, 
fost Prim-Ministru Moldova, Florin Talpeș - 
CEO Bitdefender, Karoly Borbely - Manager 
Departament Strategie Investitionalā IPO, 
Hidroelectrica, Kinga Daradics – CEO & Country 
Chairman Mol Romania, Wolfgang Schulz - 
Director General BMW Group Romania, Omer 
Susli - Proprietar Praktiker România, George 
Georgakopoulos - CEO Bancpost România, 
Mihai Marcu - Președinte Medlife.

 Corneliu BODEA – Preşedintele Centrului 
Român al Energiei, în cadrul intervenţiei sale, a 
afirmat: „Energia depinde de investiții pe termen 
lung și cunoaștem deja problema mirajului 
investițiilor pe termen scurt. Dificultățile 
României în acest domeniu sunt cauzate de 
mediul instabil din perspectivă economică, 
socială și politică. Impredictibilitatea politică și 
implicațiile sociale și economice din ultimii ani 
creează probleme mari. România are nevoie 
de o viziune în primul rând” a adāugat Corneliu 
Bodea, subliniind necesitatea unei strategii 
energetice viabile.

WORkShOP INTERNAŢIONAL 
“REŢELE INTELIGENTE”,  
SALONIC 16 SEPTEMBRIE

“FORBES CEE FORUM 2015’,
 22-23 SEPTEMBRIE, BUCUREŞTI
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 Desfăşurarea activităţii de lobby în interesul 
instituţiilor sectorului energetic românesc este 
parte a obiectivului general al CRE. În acest 
sens, au fost menţinute şi dezvoltate contactele 
iniţiate cu toţi membrii români în Comitetul 
pentru Industrie, Cercetare şi Energie (ITRE), 
din Parlamentul European. De asemenea, a fost 
explorată posibilitatea stabilirii de noi contacte, 
atât cu membrii români, cât şi străini din comitete 
relevante pentru sectorul energetic: afaceri 
internaţionale, buget, transport.

  În comunicarea cu membrii Comisiei de 
Industrie, Cercetare şi Energie – ITRE: Adina 

Vălean, Marian Jean Marinescu, Theodor 
Stolojan, Sorin Moisă, Jeryz Buyek, Algirdas 
Saudargas au fost prezentate scopul şi 
obiectivele CRE, activităţile derulate, cele 
viitoare precum şi profilul membrilor CRE.

 Reprezentanţii CRE au mai stabilit contacte 
cu membri ai comisiilor de afaceri internaţionale, 
buget şi transport. Printre aceştia se numără 
deputaţii europeni Ramona Mănescu (afaceri 
internaţionale), Ana Claudia Ţapardel 
(transport), Victor Negrescu (buget). 

 Comunicarea cu membrii Parlamentului 
European reprezintă o prioritate pentru 
reprezentanţa CRE la Bruxelles şi o cale de 
a conecta industria energetică românească la 
strategia şi politica energetică europeană. 

COMUNICAREA PERMANENTĂ 
CU MEMBRII PARLAMENTULUI 
EUROPEAN 
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ACTIVITATE
INTERNĂ

 Activitatea CRE s-a intensificat în 2015, așa 
cum arată și programul de lucru al asociației, 
concentrat pe patru obiective strategice: 
cooptarea de noi membri și afilierea la organisme 
internaționale relevante, reprezentarea 
intereselor membrilor în raport cu autoritățile de 
reglementare în domeniu, cu instituțiile statului 
român, instituțiile europene și societatea civilă, 
implicarea în proiecte cu finanțare europeană 
și transformarea asociației într-o voce unitară a 
sectorului energetic românesc.

 Cele patru obiective strategice s-au declinat 
într-o serie de acțiuni, care să le asigure 
succesul atât în biroul CRE din București, cât și 
din Bruxelles. 

 Dimensiunile tehnice, legislative și de comuni-
care ale fiecărei acțiuni au fost acoperite cu 
succes de Secretariatul CRE și de reprezentanții 
companiilor membre, la solicitarea asociației.

Excelenţa Sa dl. Mihnea Constantinescu, precum 
şi a Preşedintelui ANRE, dl. Niculae Havrileţ. 

 Agenda a inclus o prezentare retrospectivă 
a activităţii CRE în intervalul 2014-2015 şi a 
perspectivelor pentru anul 2016, susţinută de 
Preşedintele CRE, Corneliu Bodea, recomandări 
privind direcţiile de dezvoltare a activităţii CRE. 
Au avut loc discuţii despre evenimentul Romania 
Energy Day organizat anual la Bruxelles şi 
obiectivele de politica energetică pentru 2016, cu 
un accent special pus pe domeniile electricitate 
şi gaz. Participanţii au fost invitaţi să îşi expună 
viziunea cu privire la eficientizarea comunicării 
secretariatului CRE cu membrii şi organizarea 
internă a asociaţiei. 

 “Putem deveni o naţiune care îşi exploatează 
resursele, dar nu asta ne dorim. Trebuie să 
creăm proiecte şi afaceri bazate pe implicare 
românească. Nu suntem credibili dacă nu ne 
implicăm”, a transmis Excelenţa Sa dl. Ambasador 
Mihnea Constantinescu în cadrul evenimentului. 

 Acesta şi-a expus opinia cu privire la misiunea 
CRE care, potrivit domniei sale, trebuie axată pe 
luări de poziţie, astfel încât vocea asociaţiei CRE 
să fie reprezentată în dezbaterile de actualitate, 
pe promovarea poziţiilor mediului de afaceri în 
politicile externe şi pe crearea unei platforme 
în care reprezentanţii companiilor româneşti 
sau a celor cu capital străin să întâlnească 
idei complementare, astfel încât robusteţea 
angajamentului companiilor să fie mult mai 
puternică. 

 Ambasadorul pentru Securitate Energetică 
a accentuat şi importanţa unei mai mari 
diversificări a structurii participative în cadrul 
CRE, printr-o mai bună reprezentare din toate 
domeniile – juridic, financiar + pentru asigurarea 
sustenabilităţii sectorului energetic. 

 “Instituţiile de la Bruxelles susţin asociaţiile 

 Membrii CRE au discutat pe marginea 
obiectivelor si a strategiei asociaţiei pentru anul 
2016 în cadrul întâlnirii anuale a membrilor pe 30 
octombrie, la Bucureşti. La eveniment au participat 
şi contribuit activ şi reprezentanţi ai partenerilor 
instituţionali ai CRE – Guvernul României, 
Ministerul Energiei, ANRE – precum şi ai unor 
companii partenere. 

 Întâlnirea s-a remarcat prin prezenţa Ambasa-
dorului pentru Securitate Energetică a României, 

PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL 
CRE PE ANUL 2015

ÎNTÂLNIREA ANUALĂ A 
MEMBRILOR CRE, BUCUREŞTI



patronale şi cer, de asemenea, părerea 
organizaţiilor de tipul CRE”, a explicat 
Preşedintele ANRE, Nicolae Havrileţ, care a 
evidenţiat importanţa CRE şi nevoia implicării 
asociaţiei în rezolvarea unor probleme legate de 
reglementare: impactul reglementărilor actuale 
asupra OPCOM, respectiv modul în care este 
influenţat consumatorul de energie. Participanţii 
au evidenţiat importanţa dialogului permanent 
între CRE şi autorităţile române şi internaţionale, 
în vederea asigurării unei poziţii ferme în politica 
internaţională şi au propus întâlniri periodice, pe 
teme care să angajeze jucătorii în dezvoltarea 
unui mediu de afaceri mai bun. 

 Pe lista participanţilor s-au numărat 
reprezentanţi ai conducerii următoarelor 
entităţi: Adrem Automation, ISPE, Adrem Invest, 
Ciurtin şi Asociaţii, E.ON România, Tractebel 
Engineering, TRANSELECTRICA, Energobit, 
Romelectro, ANRE, Nuclearelectrica, PowerNet, 
HIDROELECTRICA.
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 E.ON România este compania platformă care 
susţine companiile E.ON Energie România – 
primul furnizor integrat de energie în România – şi 
E.ON Distribuţie România – specializată în servicii 
de distribuţie a gazelor natural şi energie electrică. 

 E.ON Energie România a fost creată în 
ianuarie 2011 prin fuziunea companiilor de gaze 
natural şi energie electrică E.ON Gaz România şi 
E.ON Moldova Furnizare, lansarea sa marcând 
apariţia serviciilor integrate în domeniul furnizării 
de energie în România. Compania are peste 2,8 
milioane de clienţi în jumătatea de nord a ţării. 

 E.ON Distribuţie România operează o reţea 
de gaze naturale în lungime de peste 20000 km, 
respectiv o reţea de electricitate de peste 80000 
km care deservesc în total circa 3 milioane de 
clienţi şi acoperă judeţele din partea de nord a 
României. 

 Reprezentantul principal al companiei în 
asociaţia profesională CRE este Directorul 
General, Frank Hajdinjak, care a preluat funcţia la 
începutul anului 2009. 

MEMBRU NOU CRE: E.ON ROMÂNIA
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 CEZ România s-a alăturat Centrului Român al 
Energiei în calitate de membru. Compania este 
activă în domeniul distribuţiei de energie electrică. 

 Prezent pe piaţa românească încă din anul 
2005, odată cu preluarea companiei de distribuţie 
Electrica Oltenia SA. Grupul CEZ este activ în 
România prin cele opt companii – CEZ Distribuţie, 
CEZ România, CEZ Vânzare, CEZ Trade, Tomis 
Team, MW Invest, Ovidiu Development şi TMK 
Hydroenergz Power. În prezent, CEZ asigură 
alimentarea cu energie electrică a circa 1.4 
milioane de locuitori din şapte judeţe ale ţării. 

 Reprezentantul CEZ România în cadrul 
acţiunilor CRE este Martin Zmelik, Manager de 
Ţară al Grupului CEZ în România & Preşedinte al 
Directoratului CEZ România. 

 CONPET S.A., companie activă în domeniul 
preluării, transportului și predării de țiței, gazolină, 
condensată și etan lichid la rafinăriile românești, 
s-a alăturat Centrului Român al Energiei în calitate 
de membru. CONPET S.A. devine astfel al treilea 
transportator român din domeniul energiei din 
componența CRE, după TRANSELECTRICA și 
TRANSGAZ. 

 Adeziunea la CRE este rezultatul firesc 
al dialogului inițiat de cele două părți încă de 
la începerea activității CRE la Bruxelles și 
inaugurarea biroului CRE din capitala Europei în 
aprilie 2012. Explorarea cooperării a presupus, 
mai recent, participarea companiei la evenimentul 
internațional Ziua Energiei Românești 2015, 
organizat de CRE la sediul Parlamentului 
European.

 Adeziunea la Centrul Român al Energiei 
este în linie cu și are menirea de a contribui la 
realizarea viziunii companiei, anume menținerea 
poziţiei de jucător strategic în industria de petrol 
ca transportator de ţiţei, etan şi gazolină prin 
conducte şi pe cale ferată în România. 

 Compania va fi reprezentată în cadrul CRE 
de directorul general CONPET, dl. Liviu Ilași, 
specialist cu o experiență profesională de peste 
trei decenii în sectorul energetic românesc.

 ROMGAZ, cel mai mare producător și principalul 
furnizor de gaze naturale din România, a semnat 
recent adeziunea la asociația profesională Centrul 
Român al Energiei (CRE), devenind astfel al 
patrulea membru CRE activ în sectorul gazelor 
naturale în România, alături de TRANSGAZ, 
E.ON și CONPET.

 Romgaz are o experiență vastă în domeniul 
explorării și producerii de gaze naturale, istoria sa 
începând cu descoperirea primului zăcământ de 
gaze naturale în Bazinul Transilvaniei, la Sărmășel, 
în 1909. O participație de 70% din acțiunile 
companiei aparține statului român, Romgaz fiind, 
de asemenea, listată la tranzacționare pe Bursa 
de Valori București și Bursa de Valori din Londra. 

 Sfera de activitate a companiei include proiecte 
de cercetare geologică, producție de gaz metan, 
depozitare în subteran, intervenții, reparații 
capitale, operații speciale la sonde și servicii 
profesioniste de transport tehnologic. Totodată, 
începând cu anul 2013, ROMGAZ și-a extins 
domeniul de activitate prin asimilarea centralei 
termoelectrice de la Iernut, devenind astfel 
producător și furnizor de energie electrică.

 În prezent, compania este concentrată să-
și dezvolte activitatea în afara granițelor țării, 
prin achiziționarea sau dobândirea de drepturi 
și obligații petroliere în vederea desfășurării de 
operațiuni de explorare, dezvoltare și exploatare, 
cu scopul declarat de a înregistra primele rezerve 
de petrol și gaze naturale în afara țării.

MEMBRU NOU CRE: CEZ ROMÂNIA MEMBRU NOU CRE: CONPET S.A. MEMBRU NOU CRE: ROMGAZ
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 Compania de consultanţă juridică Ţuca 
Zbârcea&Asociaţii, unul dintre cei mai mari actori 
de pe piaţa de profil din România, este din 2015 
membru al asociaţiei CRE. 

 Cu birouri în Bucureşti şi Cluj Napoca, 
precum şi cu o reţea de colaboratori în toată 
ţara, Ţuca Zbârcea & Asociaţii are în portofoliul 
său corporaţii internaţionale, instituţii financiare, 
precum şi companii din Forbes 500, având 
colaborări cu autorităţi publice locale şi instituţii 
guvernamentale. Compania are o expertiză 
juridică vastă în numeroase domenii de activitate, 
inclusiv în sectorul energetic. 

 În cadrul activităţilor Centrului Român al 
Energiei, compania va contribui activ alături de 
ceilalţi membri CRE la elaborarea luărilor de 
poziţie oficială ale Centrului în cadrul consultărilor 
lansate de instituţiile din România şi UE în calitate 
de expert juridic. 

 Membrii colectivi sunt principalele societăţi 
de stat: Complexul Energetic Oltenia, Conpet 
SA, Romgaz, Transgaz, CN TRANSELECTRICA 
SA, alături de companii private active în sectorul 
energiei: Adrem Invest, CEZ România, ECRO, 
ELECTRICA SA, E.ON România, Energobit, 
Eximprod, ISPE, Retrasib, Tractebel Engineering, 
Ţuca Zbârcea&Asociaţii. 

COMPONENŢA CENTRULUI 
ROMÂN AL ENERGIEI

MEMBRU NOU CRE: 
ŢUCA ZBÂRCEA&ASOCIAŢII



EXERCIȚIUL 
FINANCIAR
2015

      PLAN     REALIZAT
Chirii şi utilităţi    11.275     11.417
Deplasări transport     6.000       6.666
Materiale consumabile       500            1400
Logistică (internet, telefonie)   3.000       1.420
Alte prestaţii (asigurări, comisioane
bancare, diferenţe de curs valutar)  4.200       5.795
Protocol       2.000                         860
Alte servicii fără documente 
justificative, amenzi            0      4.762
Alte activităţi (eveniment 
Energy Day Bruxelles)    8.000                   11.311
Salarii şi conexe aferente salariilor        141.600     47.250
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            PLAN  REALIZAT
Venituri din sponsorizări          5.500  14.050
Venituri din dobânzi și diferențe de curs valutar   0   307
Venituri din cotizații      171.410  119.974
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