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Mesajul Ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Salutăm înființarea Centrului Român al Energiei (CRE), organizație
profesională
non-guvernamentală
aparținând
industriei
energetice din România, care va desfășura activități de
reprezentare și lobby pe lângă reprezentanții instituțiilor
europene, pentru o informare optimă privid activitățile și
reglementările Uniunii Europene, în sprijinul implementării
efective și eficiente ale acestora.
Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri are în
portofoliul său de proiecte o serie de priorități, cele mai
importante fiind simplificarea legislației, privatizarea unor
companii, realizarea hidrocentralei de acumulare prin pompaj de
la Tarnița-Lapuștești, reactoarele 3 si 4 de la Cernavodă.
Absorbția fondurilor europene și dezvoltarea de noi capacități
industriale prin exploatarea de resurse minerale reprezintă de
asemenea o prioritate.
Privind absorbția fondurilor europene și participarea societăților
românești în parteneriate europene, în cadrul programelor de
finanțare oferite de instituțiie europene doresc să subliniez că
rata absorbţiei efective a fondurilor europene la nivelul celor cinci operaţiuni ale organismului de
intermediere pentru IMM-uri este de 17%. Aceasta cifră mă nemulţumeşte, dar mă și ambiționează. Voi
face tot posibilul astfel ca anul 2012 să reprezinte anul cu cel mai înalt plafon de rambursări către beneficiari
de până acum.
Având în vedere importanța strategică a sectorului energetic românesc în contextul actual al pieței energiei
regionale de energie în Europa de Sud-Est, perspectiva dezvoltării de noi proiecte energetice în această
regiune și in România, în condițiile în care multe organizații, asociații naționale în domeniul energiei din țările
Uniunii Europene, precum și companii multinaționale au birouri de reprezentare la Bruxelles, doresc să
apreciez și să susțin inițiativa societăților reprezentante ale sectorului energetic românesc privind crearea
noii entităti - “Centrul Român al Energiei” – CRE, având ca obiectiv reprezentarea intereselor instituțiilor
sectorului energetic românesc de stat și privat în domeniul energiei, începând cu domeniul electric în
momentul de față, cu posibilitatea extinderii în sfera de gaz, petrol, apă, cărbune.
Am convingerea că Centrul Român al Energiei va contribui efectiv la facilitarea dezvoltării și la consolidarea
relațiilor deja existente între societățile reprezentative ale energeticii românești și instituțiile europene de la
Bruxelles.
Cu cele mai bune urări de succes în activitatea Centrului Român al Energiei,
Lucian BODE
Ministrul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
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Mesajul Președintelui Centrului Român al Energiei
Motto : CRE - Provocarea consolidării dimensiunii europene a energeticii românești la Bruxelles

Centrul Român al Energiei a fost înființat în data de 6 septembrie
2011, ca organizație non-guvernamentală, al cărei scop principal este
acela de a reprezenta interesele entităților cu capital de stat și privat
din cadrul sectorului energetic românesc, precum și al institutelor de
proiectare și cercetare al căror obiect principal de activitate îl
constituie energia electrică, termică, nucleară, hidroelectrică,
energiile regenerabile, cărbunele, petrolul și gazele. Această
reprezentare se referă la relația cu instituțiile europene, cu alte
instituții si organizații internaționale reprezentative din domeniul
energiei si in special cu cele care au sediul la Bruxelles.
Pornind de la motto-ul Centrului Român de Energie și având convingerea că informația înseamnă
intr-adevar putere, ne dorim ca acest nou înființat organism să promoveze informarea, comunicarea
și transparența, să disemineze tuturor membrilor săi colectivi, individuali și onorifici aspectele majore
privind politica energetică europeană, în vederea susținerii si promovării investițiilor în tranziția
către un sistem energetic cu nivel redus de carbon. Numai prin crearea unui cadru adecvat și stabil
privind condițiile pentru investiții, drumul spre o Europă verde poate avea succes.
Obiectivul general al Centrului Român al Energiei îl reprezintă promovarea participării instituțiilor
membre, a societăților energetice românești de stat și private în procesul de decizie al instituțiilor
europene și în programele acestora de finanțare, desfășurarea activității de lobby în interesul
entităților din cadrul sectorului energetic românesc, participarea în parteneriate europene.
Vom promova de asemenea participarea companiilor energetice românești în procesul decizional al
instituțiilor europene și vom susține permanent colectarea și diseminarea tuturor informațiilor
pertinente de pe agenda de lucru a instituțiilor Uniunii Europene pentru a sprijini dezvoltarea
cooperării și integrării activitaților desfășurate de industria eneretică românească în programele
structurilor şi instituţiilor europene.
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Stelian Alexandru GAL
Președinte CRE
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Mesajul Vicepreședintelui Centrului Român al Energiei
Tractebel Engineering (România) este unul dintre membrii fondatori ai
Centrului Român al Energiei.
Tractebel Engineering este o companie de inginerie și consultanță
internațională, cu peste 100 de ani de experiență în domeniul energiei și
infrastructurii, membră a Grupului internațional GDF SUEZ. Compania
regională înregistrată în România a fost înființată în 1997 și deține o vastă
expertiză în proiectare și consultanță pentru transportul și distribuția energiei
electrice, producerea energiei convenționale și regenerabile, eficiență
energetică și pentru infrastructură.
Fiind una dintre principalele firme de inginerie de pe piața europeană,
Tractebel Engineering a fost și este implicată într-o multitudine de proiecte de
consultanță pentru energie, cum ar fi cele din domeniul soluțiilor durabile pentru domeniul producerii energiei,
al rețelelor și sistemelor electrice, al utilizării eficiente a energiei, dar si al identificării unor soluții acceptabile
pentru mediul înconjurător.
De asemenea, Tractebel Engineering a oferit și continuă să ofere servicii de consultanță în cadrul proiectelor
finanţate de instituţii şi bănci europene. Două dintre cele mai importante programe dezvoltate de Uniunea
Europeană și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în cadrul cărora Tractebel Engineering
(România) are calitatea de manager de proiect și de consultant tehnic sunt: Facilitate de Finanțare pentru
Eficiență Energetică (EEFF) și Facilitate de Finanțare a Energiei Durabile pentru IMM-uri din România (RoSEFF).
Experiența deținută de Tractebel Engineering atât pe plan european, cât și pe plan local, va fi valorificată de
Centrul Român al Energiei - CRE pentru a-și atinge obiectivul de informare și consultanță în domeniul energetic.
Expertiza Tractebel Engineering, coroborată cu cea a celorlalte companii membre CRE, joacă un rol important
în realizarea dezideratelor CRE, și anume organizarea de activități în sprijinul cooperării și integrării activității
instituțiilor din cadrul sectorului energetic românesc în programele structurilor și instituțiilor europene.
Daniela SCRIPCARIU
Vicepreședinte CRE
Director General Tractebel Engineering SA

Mesajul directorului general SC Electrica SA

......
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Energia este informaţie, iar informaţia este putere. Înţeles şi direcţionat
inteligent- către obiective ale dezvoltării durabile, acest vector energieinformaţie-putere este cel care face lucrurile să evolueze, asigură
progresul economic sustenabil şi, într-un context mai amplu, bunăstarea
fiecăruia.

Energia este Informatie – Informatia este Putere

modernizării, prin eficientizarea activităţilor, prin explorarea de noi oportunităţi de afaceri etc. Mergând mai
departe, putem afirma că această “putere” se amplifică, iar şansa de a avea succes creşte atunci când nu
energia individuală, ci energiile mai multor
entităţi sunt unite într-un scop comun.
Astfel, avem convingerea că afilierea SC Electrica SA – în calitate de membru fondator, la obiectivele Centrului
Român al Energiei (CRE), contribuie semnificativ la promovarea intereselor companiilor din sectorul energetic
în cadrul larg de business al Uniunii Europene.
Poziţia solidă pe piaţa românească vorbeşte de la sine despre felul în care Grupul ELECTRICA acţionează atât în
domeniul distribuţiei, furnizării energiei electrice, dar şi al consultanţei, producţiei de energie, a serviciilor de
întreţinere şi mentenanţă, precum şi a altor servicii adiacente. Mai mult, compania deserveşte un spectru larg
de clienţi – aproximativ trei milioane-, situându-se şi din acest punct de vedere în rândul celor mai puternice
firme pe plan naţional.
Ne dorim succesul şi ne desfăşurăm activitatea pe baza unei strategii solide privind dezvoltarea durabilă la nivel
de grup, având ca orizont anul 2020. De asemenea, ne adaptăm cerinţelor trasate de Uniunea Europeană, dar şi
solicitărilor tot mai mari şi mai variate ale clienţilor noştri.
Prin afilierea la CRE, Electrica SA îşi pune energia, alături de ceilalţi parteneri, în sprijinul creării unui mediu
concurenţial corect şi transparent, un mediu al fair-play-ului între jucătorii de pe piaţa de energie. Ne dorim
promovarea intereselor româneşti pe plan regional şi european, şi acţiunea comună în scopul dezvoltării
durabile şi sustenabile a sectorului energetic.
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Ioan FOLESCU
Director general SC Electrica SA
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1. Rolul Centrului Român al Energiei în strategia și politica energetică
românească și europeană

Centrul Român al Energiei – CRE reprezintă
o organizație profesională pentru companii
energetice românești. Este condusă si
finanțată de către companiile membre, în
principal de companiile actuale
din
electricitate. CRE își desfășoară activitatea
cu scopul de a asigura pentru acestea cele
mai libere si favorabile condiții pentru
competiție și progres în vederea dezvoltării,
creșterii economice si a bunastării în
România.
Asociația profesională Centrul Român al
Energiei (CRE) a început activitatea în
Bruxelles și București în septembrie 2011, după înregistrarea ca persoană juridică la Registrul Asociatiilor si
Fundațiilor, Judecatoria Sectorului 1, București.
Centrul Român al Energiei desfașoară activitatea strategică cu scopul de a influența politica energetică
europeană, în vederea susținerii si promovării investitiilor în sistemul energetic național integrat la nivel
regional și European. In această etapă, activitatea CRE este concentrată pe domeniul energiei electrice, urmând
ca în etapele viitoare, sfera de activitate să se extindă.

Această entitate este reprezentata de dr. Ing. Stelian Alexandru Gal, Președintele CRE.

Obiectivul generale al CRE :
✓
✓
✓
✓

intensificarea activitatilor de lobby pe lângă instituțiile europene în Bruxelles, pentru beneficiul si in
interesul instituțiilor sectorului energetic românesc, inclusiv al membrilor CRE;
reprezentarea interesului acestora în relația cu institutiile europene, cu alte organizații internaționale
reprezentative și asociații in domeniul energiei active de la Bruxelles
promovarea participarii instituțiilor, societăților energetice românești de stat și private în procesul de
decizie al instituțiilor europene ;
participarea lor în parteneriate europene, în cadrul programelor de finanțare ale instituțiilor europene.

Membrii Colectivi CRE sunt principalele societati de stat: SC ELECTRICA S.A., SC HIDROELECTRICA S.A., SC
NUCLEARELECTRICAS.A, SC TERMOELECTRICA S.A, CN TRANSELECTRICA S.A., OPCOM, FORMENERG alături de
companii private active in sectorul energiei: EMON ELECTRIC S.A., ENERGOBIT, EXIMPROD S.A., IMA-Partners,
RETRASIB Sibiu, SC Monsson Invest Group, TRACTEBEL ENGINEERING S.A., Bursa Romana de Mărfuri S.A.
Membru individual : domnul Constantin Moldoveanu – NOVA INDUSTRIAL
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Membrii onorifici: doamna Hermina Albert - consilier principal ISPE, Excelenta SA domnul Mihnea
Constantinescu - Ambasador at Large pentru Securitate Energetică , domnul academician prof.dr. Gleb Drăgan .

......
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2. Dimensiunea Europeană – relațiile CRE
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CRE este centrul de comunicare și acțiune în relația cu instituțiile europene și naționale în cadrul fluxului
informațional. Comisia Europeană, Parlamentul European, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic și Social
European, Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri, Parlamentul României, Reprezentanța României pe
lângă UE, Ambasada României în Belgia, Membrii CRE, Asociațiile Energetice Naționalale și Europene
reprezintă partenerii și clienții CRE .

......
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Lista proiectelor viitoare ale CRE includ: Proiect Pilot Smart City Sibiu, Program de Formare Profesională a
delegaților membrilor CRE, Proiect pentru Centrul de Excelență Regional pentru Regenerabilele la Marea
Neagră, un Fond de Investiții Energie.

Page

9

Schema actuală de personal a Centrului Român al Energiei – CRE este prezentată mai jos.
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3. Certificatul de naștere al CRE – De la vizita delegatiei Române la Bruxelles la
Statutul CRE

Programul Vizitei Delegației Române la EURELECTRIC si la
Instituțiile Europene
Bruxelles, 16 - 18 Noiembrie 2006
Joi ,16 Noiembrie
15:00

Deplasare la Energy House Suedia - Waterfall

15:30

Vizita si Intalnire 1 Energy House Suedia

Vineri ,17 Noiembrie
11:30

Intâlnire 3 -EURELECTRIC

15:00

Intâlnire 4 -Energy Association Austria

16:30

Vizită si Intalnire 5 -Misiunea Romaniei

17:00

Vizita 6 -Oficiul Român de Stiință si Tehnologie

Sambătă ,18 Noiembrie

Societatile din Sectorul Energetic Romanesc in dialog direct cu
Institutiile Europene si cu alte Organizatii Internationale in
Domeniul Energetic la Bruxelles
17 Noiembrie 2006, Bruxelles

Atentia acordata Institutiilor Europene de catre autoritatile romane a luat
amploare acum, inaintea apropiatului moment al aderarii Romaniei la Uniunea
Europeana. “Anul 2007 va reprezenta un reper important in dezvoltarea
industriei de electricitate in Europa. Acest an va marca o decada a liberalizarii
pietei de electricitate si va permite deschiderea pietei – conform celui de al
doilea “Pachet de Reglementari al Liberalizarii” sa devina o realitate in luna
Iulie” a subliniat Directorul General al ELECTRICA S.A. in discutiile purtate
cu reprezentantii Comisiei Europene Alfonso Gonzales Finat – Director
Energii Reghenerabile, Heinz Hilbrecht – Director Surse Conventionale de
Energie – DG TREN si Raffaele Liberali – Director Energie DG Research.
“Anul 2007 va fi deasemenea un an cheie pentru deciziile politice privind
politica enbergetica europeana si viitoarea evolutie a pietei” a continuat seful
delegatiei romane.
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Intâlnire 2- DG TREN & DG RTD
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Scrisoarea adresata Ministrului Economiei de catre
doua dintre Societatile de stat reprezentative ale
Sectorul Energetic Romanesc: ELECTRICA S.A. si
TRANSELECTRICA S.A.
14 Februarie 2011, Bucuresti

Subiect: Infiintarea “Centrului Roman al Energiei” la
Bruxelles
Domnule Ministru,
UE are nevoie de o piată internă a energiei pe deplin
functională, interconectată și integrată. Avand in vedere
importanta strategica a sectorului energetic romanesc in
contextul actual al pietei de energie regionale in Europa de SudEst, perspectiva dezvoltarii de noi structuri si 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, va facem cunoscuta initiativa noastra privind
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Crearea unei entitati - “Centrul Român al Energiei” - CRE de reprezentare a intereselor institutiilor sectorului
energetic romanesc (electricitate, gaz, petrol, apa, carbune,
energii regenerabile, institute de proiectare in domeniul
energetic) in relatia cu institutiile europene si cu alte
organizatii internationale cu sediul in Bruxelles.

......
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4.Buletin CRE Info Bruxelles

Extras din Procesul Verbal al Sedintei Adunarii Generale a CRE din 22 Decembrie 2011
Presedintele CRE prezinta prima editie a “Buletinului CRE Info Bruxelles” – Vol 1, Publicatia 01,
22 Decembrie 2011.
Aceasta publicatie a CRE va avea o aparitie periodica bianuala
Structura Buletinului cuprinde urmatoarele capitole:
✓ STIRI CURENTE
✓ REPREZENTARE EXTERNA
✓ POLITICA ENERGETICA EUROPEANA SI INSTITUTII EUROPENE
✓ EVENIMENTE INTERNE
✓ Evenimente viitoare CRE
La data publicarii acestei prime editii a Buletinului Info CRE Bruxelles, Centrul Român al Energiei
lanseaza pagina de web www.crenerg.org
Observatiile si propunerile pentru imbunatatire continutului Buletinului Info CRE Bruxelles vor fi
transmise prin e-mail la crenerg@skynet.be si camelia.stroe@transelectrica.ro

✓

D. Scripcariu a propus explorarea posibilitatii ca distributia Buletinului sa fie realizata in viitor:
intern (membrii CRE - in limba romana) si extern (parteneri si contacte CRE - in limba engleza
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5. Newsletter CRE
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Acest Newsletter, editat de Centrul Român al Energiei – CRE, este oferit tuturor membrilor CRE, companiilor,
autorităților guvernamentale și locale, mediilor academice, universităților, precum și tuturor părților interesate.
Scopul său este promovarea informațiilor din partea Instituțiilor Europene in domeniul energiei și comunicarea
lor in cel mai scurt timp posibil.

......
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6. Intâlniri și inițiative la Bruxelles
•

Intâlnire la Ambasada României în Regatul Belgiei

In vederea prezentării Centrului Român al Energiei - CRE si a pregătirii evenimentelor CRE 2012: lansarea CRE
si Ziua Energiei România, reprezentanții CRE au avut o intalnire cu Excelența Sa, dl. Ovidiu Drânga Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Regatul Belgiei, însoțit de dl. Mugur Popovici Consilier economic.
Ambasada României a oferit susținerea în desfășurarea activităților viitoare ale CRE, în special prin contacte
directe cu organizații care desfășoară activități în domeniul energiei în Belgia. Alte subiecte discutate cu acest
prilej au inclus:
✓ Participarea directă la evenimentele de inaugurare a biroului CRE la Bruxelles și la evenimentul „Ziua
Energiei – Romania”; Mențiunea „cu susținerea Ambasadei Romaniei în Regatul Belgiei” poate fi inclusă în
programul si invitația la evenimente;
✓ Explorarea cooperării cu Clubul Romania-Belgia (http://www.romania-belgium-bc.com/)
✓ Includerea conexiunii cu paginea de web a CRE pe site-ul Ambasadei României la rubrica „linkuri utile„
✓ Program de „Master Business Administration„ în cooperare cu Institutul Bancar Român si Universitatea
Leuven
✓ Explorarea oportunității de înființare a unei bănci - Banca Româna a Energiei
✓ Participarea reprezentanților CRE la Bruxelles și a membrilor CRE la acțiuni organizate sau co-organizate
de Ambasada României în Belgia.

•

Intâlnire la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană

Page

Subiectele abordate în cadrul acestei întâlniri cu reprezentanții CRE au un impact direct asupra succesului
activitătilor viitoare ale CRE la Bruxelles:
✓ Participarea directă la evenimetele de inaugurare a biroului CRE la Bruxelles si la evenimentul „Ziua
Energiei – Romania”; Mentiunea „cu sustinerea Reprezentanțtei Permanente a României pe lângă Uniunea
Europeană” poate fi inclusă in programul și invitatia la evenimente;
✓ Explorarea posibilității de organizare a evenimentelor specifice CRE în sala de ședinte a Reprezentanței
Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană;
✓ Participarea reprezentantilor CRE la Bruxelles si a membrilor CRE la acțiuni organizate sau co-organizate de
Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;
✓ Contacte cu reprezentanții de presa din România care activeaza la Bruxelles;
✓ Includerea conexiunii cu paginea de web a CRE pe site-ul Reprezentanței Permanente la rubrica „linkuri
utile„
✓ Participarea reprezentanților CRE la Bruxelles, la ședințele de lucru si reuniunile organizate de diferite
instituții europene sau internaționale în domeniul energiei, recomandate de oficialii Reprezentanței
Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.
✓ Participarea cu mesaj a E.S. domnul Mihnea Ioan Motoc, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar,
Reprezentant Permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, la ceremonia de inaugurare a biroului
CRE la Bruxelles și includerea în programul evenimentului.
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Excelenta Sa, domnul Cristian Bădescu - Ambasador adjunct la Reprezentanța Permanentă a României pe
lângă Uniunea Europeană a salutat înfiintarea la Bruxelles a Centrului Român al Energiei - CRE și a oferit
susținerea în desfășurarea activităților viitoare ale CRE, în special prin contacte directe cu organizații care
desfășoară activități în domeniul energiei in Belgia. La intâlnirea cu reprezentanții CRE a participat si doamna
Elena Popescu, în calitate de consilier pe probleme de energie.

......
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•

Propunerea de Program de Inițiere și Formare a Personalului delegat al
membrilor CRE în cadrul Biroului CRE la Bruxelles

Conducerea CRE a propus Consiliului Director CRE participarea activă a membrilor in Programul de Activitate
a CRE începând cu anul 2012. In acest sens un prim pas îl reprezintă propunerea de lansare a „Programului
de Inițiere și Formare a Personalului CRE„. Acest Program se va desfășura prin delegarea reprezentanților
membrilor CRE pentru desfășurarea activității de inițiere si formare în cadrul Biroului CRE la Bruxelles pe
perioade de 3-6 luni, începând cu 1 martie 2012.
Context: CRE încurajează participarea activă a membrilor săi în Programul de Activitate CRE 2012, în cadrul
căruia este prevazută extinderea activității CRE la Bruxelles. Această extindere va trebui susținută de
completarea corespunzătoare cu resurse de personal din cadrul organizațiilor membre.
Propunere: CRE propune membrilor CRE un Program de Inițiere si Formare a Personalului delegat al membrilor
CRE. Acest program presupune delegarea de către membrii CRE a unui expert în domeniul energiei care să
desfășoare o activitate de inițiere și formare în cadrul Biroului CRE la Bruxelles. Perioada de delegare poate fi
de minim trei luni și maximum șase luni, în funcție de disponibilitățile membrilor. Costurile care derivă din
participarea la acest Program vor fi suportate de membrii CRE. Profilul profesional al candidaților pentru acest
program urmează să fie definit de președintele CRE.
Obiective adiționale ale Programului de Inițiere și Formare a Personalului: Creșterea nivelului de
reprezentare a CRE și pregătirea evenimentor CRE 2012: lansarea CRE si Ziua Energiei României.
Programul de Ințiere si Formare a Personalului CRE presupune:
✓ Susținerea activității de secretariat al CRE prin corespondența cu membrii, pregătirea rapoartelor
intâlnirilor reprezentanților CRE, etc;
✓ Participarea, alături de conducerea CRE, la întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor europene si românești si
în domeniului energiei cu sediul in Bruxelles;
✓ Contribuția directă la definirea și pregătirea activităților viitoare ale CRE;
✓ Contribuția delegatului la organizarea evenimentelor CRE, pe baza cunoașterii specificului activității, al
obiectivelor si priorităților entității membre de la care provine.

7. Reprezentare externă
•

CRE participa la Conferinta Internationala “European Grid”

Reprezentanții CRE au participat la Conferința Internaționala “European Grid – Beyond Public Opposition”
organizată de Renewable Grid Initiative – RGI la Parlamentul European in 10 noiembrie 2011.
O declaratie publică comună sub titlul „Dezvoltarea Rețelelor de Energie Electrică și Conservarea Naturii în
Europa” a fost semnată cu acest prilej de reprezentanți ai operatorilor de transport de electricitate și de
reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale. Evenimentul s-a desfasurat în prezența comisarului european
pentru energie, Gunter Ötinger.

•

CRE discută cu reprezentanții Vattenfall la Bruxelles

✓

Reprezentantul Vattenfall a oferit susținerea in desfășurarea activităților viitoare ale CRE, în special prin
schimb de experiență si introducerea reprezentantilor CRE în organizații care desfașoară activitaăți în
domeniul energiei in Bruxelles;
Reprezentantul Vattenfall a apreciat activitatea desfășurată la EURELECTRIC în general, și în special in
cadrul Grupului de Lucru „Smart Grids” , al cărui președinte este Per Hallberg;

......
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O Intâlnire cu Per Hallberg reprezentant permanent al Vattenfall la Bruxelles a avut loc la Bruxelles in cursul
lunii noiembrie. Rezultatele discuțiilor si mesajele principale includ:

Energia este Informatie – Informatia este Putere

✓

Per Hallberg – tutore pentru Stelian Gal în desfășurarea activității de lobby și participare la întâlniri în
cercurile energetice din Bruxelles (exemplu: Brussels Electricity Club – EURELECTRIC);
✓ Participarea directă la evenimetele de inaugurare a biroului CRE la Bruxelles și la evenimentul „Ziua
Energiei – Romania”;
✓ Participarea reprezentanților CRE la Bruxelles la ședintele de lucru si reuniunile organizate de Vattenfall si
de alte instituții europene sau internaționale în domeniul energiei recomandate de Vattenfall.
✓ Organizarea unei întâlniri și a unei vizite la Sediul Vattenfall.
(http://www.vattenfall.com/en/addresses.htm)

•

Contacte cu membrii români în Comitetul pentru Industrie, Cercetare și Energie
din Parlamentul European

Desfășurarea activității de lobby în interesul instituțiilor sectorului energetic românesc face parte din
obiectivul general al CRE. In acest sens, au fost inițiate contacte preliminare cu toți membrii români in
Comitetul pentru Industrie, Cercetare si Energie (ITRE) din Parlamentul European.
In corespondența adresată membrilor ITRE: Adina Valean, Ioan Enciu, Marian-Jean Marinescu, Adriana Ticău,
au fost comunicate scopul și obiectivele CRE, activitățile viitoare precum si profilul membrilor fondatori ai
acestei noi organizatii românești active în domeniul strategiei și politicii energetice, cu reprezentare în
Bruxelles. In contextul actual al noului set de măsuri pentru creșterea eficienței energetice propus de Comisia
Europeană în Directiva de Eficiență Energetică, reprezentanții CRE au anticipat posibilitatea de a discuta cu
membrii ITRE acest subiect și de a le oferi totodată o serie de argumente utile in pregătirea amendamentelor și
consolidarea opiniei până la data prezentării Directivei în Parlamentul European, în prima parte a lunii
noiembrie.
Comunicarea cu membrii ITRE reprezintă o prioritate pentru reprezentanţa CRE la Bruxelles, iar o serie de date
pentru intâlniri viitoare au fost discutate cu secretariatele acestora.

•

CRE participă la ședința Adunării Executive a Consiliului Mondial al Energiei

Președintele CRE a participat la ședința Adunării Executive a Consiliul Mondial al Energiei desfășurată la
Oran, Algeria, 20-24 noiembrie 2011.
Consiliul Mondial al Energiei a contribuit in ultimul an la realizarea studiului „Evaluarea energetica nationala si
politica schimbarilor climatice” cu obiectivul identificării domeniilor cheie pentru îmbunătațirea politicii si
intelegerea modului in care politicile pot fi transferate cu succes de la o țară la alta.

•

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

Comitetul Național Francez al Energiei a organizat Seminarul cu tema “The Energy Picture of Europe in 2050 –
Scenarios – Policies - Technologies” la Paris în perioada 6-7 decembrie 2011.
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Președintele CRE a avut discuții individuale cu aceste personalitati cărora le-a prezentat activitatea Centrului
Roman al Energiei in perspectiva evoluției sectorului energetic românesc.
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Discuțiile purtate cu prilejul acestui eveniment s-au axat pe diferitele scenarii privind evoluția arhitecturii
energetice europene în 2050, prezentate de Mechthild Woerdoerfer- ofițer al Comisiei Europene DG Energy,
responsabil pentru Roadmap 2050, Karl Rose – director al Comitetului de Studii al Consiliului Mondial al
Energiei si Fatih Birol – director de divizie analize economice la Agenția Internațională pentru Energie (IEA).

......

Energia este Informatie – Informatia este Putere

8. Politica energetică europeană și instituții europene
•

Propunerea CE privind infrastructura energetica trans-europeană

Comisia Europeană a publicat, în cursul lunii octombrie, Propunerea pentru Reglementarea Parlamentului
European și a Consiliului privind Direcțiile pentru Infrastructura Energetică trans-europeană.
Această Reglementare conține direcțiile orientative privind dezvoltarea si inter-operabilitatea coridoarelor
energetice prioritare si ariile infrastructurii energetice trans-europene.
In particular, aceasta Reglementare:
✓

✓
✓
✓

Definește regulile de identificare a Proiectelor de Interes Comun (PIC) necesare implementării
coridoarelor energetic prioritare și domeniile incluse în categoriile infrastructurii energetice în electricitate,
gaz, petrol și bioxid de carbon;
Facilitează implementarea la timp a Proiectelor de Interes Comun prin accelerarea acordării avizelor și
întărirea participării publice;
Oferă regulile pentru alocarea costurilor trans-frontaliere si a stimulentelor relative riscurilor pentru
Proiectele de Interes Comun;
Determină condițiile pentru eligibilitate a Proiectelor de Interes Comun pentru asistența financiară la
nivelul Uniunii Europene.

Coridoarele Prioritare Europene referitoare la energia electrică sunt definite astfel:
1.

Rețeaua de parcuri eoliene în zona Mării Nordului;

2.

Interconexiuni Nord-Sud în Europa de Vest;

3.

Interconexiuni Nord-Sud în Europa Centrală si de Est și in Europa de Sud-Est. Statele Membre implicate
sunt: Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia.

4.

Planul de Intercoinexiuni in Piața de Energie a țărilor Baltice;

Reglementarea de față definește prioritățile privind 12 coridoare si arii de infrastructură energetica transEuropeană, precum și regulile pentru identificarea Proiectelor de Interes Comun necesare implementării
acestor priorități.
In raportul din luna iunie catre Consiliul European pentru Energie, Comisia Europeană a estimat totalul necesar
al investițiilor in infrastructura de importanță Europeana până in 2020 la circa 200 miliarde EURO:
✓ Aproximativ 140 miliarde de euro pentru sistemele de transport de electricitate de înaltă tensiune;
✓ Aproximativ 70 miliarde euro pentru conducte de transport de gaz la înalta presiune;
✓ Aproximativ 2,5 miliarde de euro pentru infrastructura în transportul bioxidului de carbon.

•

Comunicarea CE privind Traseul Energetic 2050

Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul Economic si Social
European si Comitetul Regiunilor privind Traseul Energetic 2050 a fost publicată în data de 13 decembrie, 2011.

1
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Fondul necesității dezvoltarii strategiei de decarbonizare îl reprezintă angajarea UE în atingerea nivelului de 8095% reducere față de nivelul anului de referință 1990 privind emisiile gazelor cu effect de seră până in 2050, in
contextul reducerilor necesare in grupul țărilor dezvoltate. Traseul Energetic 2050 va prezenta provocari
politice pentru decarbonizarea sectorului energetic pe fondul mentinerii competitivitatii industriei si intaririi
securității energetice.
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Această Comunicare privind Traseul Energetic 2050 urmărește direcțiile Comunicării Comisiei Europene
“Traseul catre o economie competitiva cu carbon redus in 2050” 1 si se concentrează asupra decarbonizării
sectorului energetic.

COM(2011)112, 8 Martie.

......
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Acest document oficial al CE este rezultatul consultării interne la nivelul CE și este însoțit de documentul de
Analiză a impactului și de Rezultatele consultării publice a draftului “Traseul Energetic 2050”.
Un traseu implică o serie de presupuneri. Această incertitudine este o barieră majoră în realizarea investițiilor,
a schimbarilor tehnologice si de comportament. Oricum, o analiza a scenariilor, atât din partea instituțiilor UE,
cât si a altor organizații, oferă o înțelegere mai completă a riscurilor si a cerințelor cu care se confruntă
investitorii.
Pe baza acestei analize, Traseul Energetic prezintă o serie de concluzii in direcția cadrului politicii energetice
viitoare, identificand arii de acțiune care sunt cel mai probabil așteptate să ofere rezultatele dorite și să
confirme conluziile cheie in opțiunile “neregretabile” in sistemul energetic European. Datorită acestor
incertitudini, analiza scenariilor prezentată in document este de natură ilustrativă, examinând impactul si
riscurile posibileor căi de modernizare a sistemului energetic european.
Pornind de la acest document, Comisia va continua discuțiile cu alte Instituții Europene, cu Statele Membre si
cu alte părti implicate pe tema acțiunilor care trebuie întreprinse pentru atingerea obiectivelor 2050 privind
transformarea sistemului energetic. Acest “Traseu Energetic 2050” se concentrează pe cadrul actual, dar
trebuie actualizat si reevaluat periodic. Statele Membre trebuie să-și pregatească si să-și adapteze strategiile.
Aceasta va rezulta intr-un proces iterativ între Statele Membre si UE, pentru conturarea unei viziuni comune
privind modul de transformare a sistemului energetic European care asigură decarbonizarea, creșterea
securității in alimentarea cu energie si competitivitate ridicată.

•

Directiva de Eficiența Energetică

In 22 iunie 2011, un nou set de măsuri pentru creșterea eficienței energetice a fost propus de Comisia
Europeană. Această propunere pentru o noua directivă avansează măsuri pentru creșterea eforturilor
Statelor Membre privind utilizarea mai eficientă a energiei în toate etapele lanțului energetic – de la
producere, transport si distributie pâna la consumatorul final.
Sectorul energetic naţional trebuie să facă faţă principalelor provocări ce se manifestă la nivel intern şi global:
securitatea alimentării cu energie, creşterea competitivităţii economice şi reducerea impactului asupra
mediului. Aceste provocări sunt deosebit de importante, în condiţiile în care România trebuie să recupereze
decalajul de performanţă economică faţă de ţările dezvoltate ale UE.
O contribuţie majoră la realizarea acestor obiective o are creşterea eficienţei energetice, unul dintre
elementele prioritare ale politicii energetice româneşti.

Sectorul public trebuie să constituie un exemplu: organismele publice vor promova comercializarea
produselor și a serviciilor eficiente din punct de vedere energetic, prin impunerea obligației legale de a
achiziționa clădiri, produse și servicii eficiente din punct de vedere energetic.

✓

Economii de energie importante la nivelul consumatorilor: accesul rapid si gratuit la date în timp real si
istorice privind consumul de energie, printr-un sistem mai precis de contorizare individuală, le va permite
consumatorilor să-și estioneze mai bine consumul energetic. Facturarea ar trebui să aibă la bază consumul
efectiv, reflectând in mod clar datele din contorizare.

✓

Sectorul industrial: acordarea de stimulente IMM-urilor care se supun unor audituri energetice si
popularizează cele mai bune practici, in timp ce companiile mari vor trebui să își auditeze consumul
energetic pentru a facilita identificarea potențialului de reducere a consumului energetic.
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✓
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În acest context, România a creat un cadru legislativ şi instituţional adecvat pentru promovarea eficienţei
energetice aliniat la acquis-ul comunitar.
Principalele prevederi ale directivei includ:
✓ Obligația legală de a introduce scheme de economisire a energiei în toate statele membre: distribuitorii de
energie sau societatile de vânzare cu amănuntul a energiei vor fi obligați să economisească in fiecare an
1,5 % din volumul vânzărilor de energie.

......

Energia este Informatie – Informatia este Putere

✓

Eficiența producției de energie: monitorizarea nivelurilor de eficiență a noilor instalații de generare a
energiei, elaborarea unor planuri naționale de încălzire și răcire care să constituie baza planificarii unor
infrastructuri eficiente de încălzire si răcire, inclusiv prin recuperarea pierderilor de energie termică.

✓

Transportul si distribuția energiei electrice: îmbunătățirea eficienței prin garantarea faptului că autoritățile
de reglementare în domeniul energiei ținând cont de criteriile de eficiențăa energetică atunci cand iau
decizii, în special atunci cand aprobă tarife de rețea

9. Evenimente interne – Perspectiva 2012
•

Conferința de Presa CRE din 22 decembrie 2011, București

Inainte de finalul primului an de activitate, Centrul Român al Energiei – CRE a prezintat mesajul liderilor
organizațiilor sectorului energetic românesc membre CRE, de stat si private, transmis reprezentanților
instituțiilor europene si românești, altor organizații reprezentative în domeniul energiei care activează la
Bruxelles privind obiectivul general, scopul si activitatile CRE.
In cadrul Conferinței de presă au fost prezentate dimensiunea europeană si relațiile CRE cu instituțiile
europene, cu Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeana, cu Ambasada României în
Belgia, cu alte organizații internaționale cu sediul in Bruxelles, precum și cu organizații si asociații românești
active in domeniul energiei.
Reprezentantii CRE au prezentat totodată si Programul de Activitate al CRE in anul 2012 sub titlul “12 Actiuni
pentru Succesul CRE in 2012”, bazat pe o recentă consultare cu membrii săi. Conferința de presă a fost condusa
de Stelian Alexandu Gal - Președintele CRE.

Stelian Alexandru Gal – Președinte CRE

Iulian Stancu – Director RETRASIB

......
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Centrul Român al Energiei - CRE este o organizație profesională pentru companiile si societățile energetice
românești. CRE este condus si finanțat de organizațiile membre, cu activități în domeniul energiei electrice și
activează pentru a asigura pentru acestea conditiile cele mai libere si favorabile pentru competitie si progres cu
scopul asigurarii dezvoltării, a cresterii economice si bunastării în Romania.
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Principalele mesaje transmise reprezentanților mass-media sunt:

Energia este Informatie – Informatia este Putere

CRE si-a inceput activitatea în baza acceptării înscrierii asociației profesionale CRE la Registrul Persoanelor
Juridice Bucuresti, la începutul lunii octombrie 2011.
Membrii acestei noi organizatii profesionale românești reprezentata la Bruxelles sunt: ELECTRICA S.A., EMON
ELECTRIC S.A., ENERGOBIT, EXIMPROD S.A., HIDROELECTRICA S.A., IMA-Partners S.A., NUCLEARELECTRICA S.A,
RETRASIB S.A. Sibiu, S.C. Monsson Invest Group, TERMOELECTRICA S.A, TRACTEBEL Engineering S.A.,
TRANSELECTRICA S.A.
Obiectivul general al CRE îl reprezintă promovarea participării instituțiilor, societăților energetice românești în
procesul de decizie al instituțiilor europene, participarea în parteneriate europene, în programele de finanțare
ale institutiilor europene si desfășurarea activitatii de lobby in interesul instituțiilor sectorului energetic
românesc, in cooperare cu reprezentanțele instituțiilor românești la Bruxelles.
Scopul CRE este intensificarea lobby-ului european în interesul instituțiilor sectorului energetic românesc de
stat si private, reprezentarea intereselor acestor institutii in relatia cu instituțiile europene si cu alte organizații
internaționale cu sediul in Bruxelles, informare si consultanță în domeniului energiei, organizarea de activități
in sprijinul dezvoltării cooperarii europene si internationale si integrarea programelor si activităților instituțiilor
sectorului energetic românesc in programele instituţiilor europene.

Centrul Roman al Energiei va organiza inaugurarea noului său birou in Bruxelles miercuri, 25 Aprilie 2012, în
prezența membrilor CRE, a unor personalități cu rol si activități recunoscute in domeniul energiei la nivel
național si internațional si a reprezentanților media.

......
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Adunarea Generală si Consiliul Director al CRE, in ședintele de lucru din cursul lunilor precedente au aprobat
deja Programul de Activitate a CRE pentru 2012. O prioritate a acestui gram este prezentarea scopului,
obiectivelor si activităților CRE. Acțiunea este susținută de o serie de intâlniri pe care reprezentanții CRE la
Bruxelles le vor avea in permanenta cu reprezentanti ai institutiilor europene si romanesti, cu reprezentanți ai
altor organizații reprezentative in domeniul energiei care activează la Bruxelles.
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O acțiune coordonată de CRE la Bruxelles este organizarea evenimentului “Ziua Energiei Romania/ Romania
Energy Day” la Bruxelles, in cursul lunii Octombrie 2012. Obiectivul evenimentului este informarea mediului
energetic din Bruxelles și a factorilor de decizie din instituțiile europene privind prioritățile actuale ale României
in domeniul energiei si prezentarea activităților companiilor energetice românești membre, cu activitate
reprezentativă in domeniu.

Energia este Informatie – Informatia este Putere

Programul de Activitate al CRE in anul 2012 sub titlul “12 Actiuni pentru Succesul CRE in 2012” se bazează pe o
recentă consultare cu membrii săi. Alte acțiuni semnificative ale acestui program includ: pregătirea activității
de lobby pe lângă reprezentanții Institutiilor europene, publicarea Raportului de Activitate CRE 2011,
organizarea unei baze de date cu documente relevante privind activitatea membrilor CRE si publicarea pe siteul CRE, inaugurarea sediului CRE la Bruxelles, acțiuni de promovare a imaginii CRE (Conferințe de presă,
interviuri, publicații media), organizarea evenimentului Ziua Energiei – Romania la Bruxelles, organizarea unui
eveniment pentru consolidarea echipei CRE, inclusiv membri (team building), elaborarea si analiza unui
chestionar de evaluare a satisfacției membrilor CRE, completare cu personal a schemei de organizare CRE,
elaborare periodica trimestriala a Buletinului Informativ CRE, semnarea de Memorandum-uri de Intelegere
privind cooperarea CRE cu: IRE, CNR CME, CNR CIGRE, CNR CIRED, AFER, ROMATOM, ARCN, AR EWEA, SIER.

Un interviu al presedintelui CRE – Stelian GAL a fost
realizat de catre Dan Preda la Radio Bucuresti in cursul
diminetii zile de 22 Decembrie 2011.
Rezumatul publicațiilor și înregistrărilor - Revista
Presei, ca urmare a acestei prime Conferinte de Presă a
CRE la Bucuresti, este publicat pe site-ul CRE.
Inregistrarea integrala a Conferinței de Presă CRE a fost
publicată de Hotnews.ro si este accesibila pe site-ul CRE.

•

Acțiuni CRE pentru Succesul 2012 - Program de Activitate CRE 2012

Sub titlul “12 Acțiuni CRE pentru Succesul 2012” Programul de Activitate CRE in 2012 a fost prezentat și
aprobat in ședința Consiliului Director din 29 noiembrie, 2011. Forma finală a fost supusă aprobarii Adunarii
Generale în ședința sa din 22 decembrie 2011.

✓

Pregătirea activitatii de lobby pe lângă reprezentanții Institutiilor Europene
Organizarea unei baze de date cu documente relevante privind activitatea membrilor CRE si publicarea pe
site-ul CRE
Inaugurarea sediului CRE la Bruxelles

......
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✓
✓
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Activitatea CRE în 2012 va include urmatoarele acțiuni:

Energia este Informatie – Informatia este Putere

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
•

Promovarea imaginii CRE: Conferințe de presă, Interviuri, Publicații media
Organizarea evenimentului „Ziua Energiei – Romania la Bruxelles“
Organizarea evenimentului de consolidare a echipei (team building)
Elaborarea si analiza chestionarului de evaluare a satisfacției membrilor CRE
Inchirierea sediului biroului permanent al CRE la Bruxelles
Completarea cu personal în schema de organizare CRE
Elaborarea periodică trimestrială Buletinului Informativ CRE – Info Bruxelles
Semnarea de Memorandum-uri de Intelegere privind cooperarea CRE cu: IRE, CNR CME, CNR CIGRE, CNR
CIRED, AFER, ROMATOM, ARCN, AR EWEA, SIER.

• Evenimente viitoare ale Centrului Român al Energiei

6 Aprilie 2012
Bucuresti

Sedința Comună a Consiliului Director si a Adunarii Generale CRE

25 Aprilie 2012
Bruxelles

Inaugurarea Biroului CRE la Bruxelles

26 Aprilie 2012
Bruxelles

Masa Rotundă : Financial Solutions & Options to Address Future Energy Projects

20 Iunie 2012
Neptun

Masa Rotunda FOREN 2012 : Soluții Financiare si Oportunități pentru Proiecte
Energetice Viitoare

28 Septembrie 2012
București

Ziua Informării – Energie, Cercetare, ICT
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Ziua Energiei României la Bruxelles

Page

24 Octombrie 2012
Bruxelles
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•

Evenimentul Inaugurarii Biroului CRE la Bruxelles, 25 Aprilie 2012

Programul de Activitate a CRE pentru 2012 este in plină desfășurare. O prioritate a acestui program este
prezentarea scopului, obiectivelor si activităților CRE. Aceasta acțiune este susținută de seria continuă de
întâlniri între reprezentanții CRE la Bruxelles cu reprezentanți ai instituțiilor europene si românești și cu
reprezentanți ai altor organizații reprezentative in domeniul energiei care activează la Bruxelles.
Evenimentul “Centrul Român al Energiei – Deschiderea Biroului la Bruxelles”, are loc miercuri 25 Aprilie 2012
la sediul Reprezentanței Permanente a Romaniei.
Programul Final al acestui eveniment poate fi accesat pe site-ul CRE la adresa: http://www.crenerg.org

......
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Participarea dumneavoastră și suținerea acestei inițiative românești aici, la Bruxelles, vor fi foarte apreciate de noi
toți și de membrii nostri. Vom fi încântați să vă întâmpinăm la acest eveniment.
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Am invitat pe Comisarul pentru energie Günther OETTINGER ăa prezinte mesajul Comisiei Europene privind
“Viitorul Pietei Interne de Energie in UE”. Acest eveniment va constitui un prilej favorabil comunicării si a
schimbului de opinii cu reprezentanți ai Comisiei Europene DG Energie, membrii ai Parlamentului European si
reprezentanți ai asociatiilor si companiilor energetice prezente in Bruxelles și, evident, reprezentanți la nivel înalt
ai Membrilor CRE.

Energia este Informatie – Informatia este Putere

•

Masa Rotunda “Solutii Financiare si Optiuni pentru Proiecte Energetice Viitoare”, 26 Aprilie
Bruxelles

Centrul Român al Energiei organizează Masa Rotundă cu tema “Soluții Financiare si Opțiuni pentru Proiecte
Energetice Viitoare” joi 26 Aprilie, 2012 în prezentța reprezentanților la nivel înalt ai membrilor CRE.

Lansarea paginii de web a CRE

Page

La data publicarii primei editii a Buletinului Info CRE Bruxelles, Centrul Român al Energiei lanseaza pagina
de web www.crenerg.org
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•

......
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Formatul este structurat pe urmatoarele elemente: Pagina frontala, Membri, Publicatii, Evenimente, Presă,
Contact.

10. Noi membrii CRE
Noi membri CRE
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In cadrul sedintei Speciale Comune a Consiliului Director si a Adunarii Generale CRE din 6 aprilie 2012 au fost
aprobate cererea FORMENERG de înscriere ca nou membru colectiv CRE.

Page

Centrul Român al Energiei adresează și pe această cale invitația companiilor energetice din România de a
deveni membri colectivi ai CRE, în scopul promovării activităților acestora în cadrul organismelor Uniunii
Europene.
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11. Premii pentru Centrul Român al Energiei
In cadrul Galei Romanian Awards 2012, Centrului Român al Energiei
– CRE- i-a fost decernată Diploma pentru recunoașterea activităților
de reprezentare și lobby al companiilor de stat și private din sectorul
energetic românesc în mediile economice și de afaceri ale Uniunii
Europene. Diploma i-a fost înmânată domnului Stelian Alexandru
Gal – președintele CRE.
In ziua de 4 aprilie 2012 a avut loc la
Crowne Plaza din București Prima
Edițe a Galei Romanian Energy Awards 2012, organizată de The
Diplomat Media Group –Bucharest.
Gala Romanian Energy Awards 2012, care a reunit cele mai importante
companii din sectorul energiei convenționale și regenerabile din
România, a constituit un eveniment de înaltă clasă si totodată o
platformă de recunoaștere, premiere și celebrare a celor mai
proeminente companii din domeniul energiei.
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Categoriile de premii acordate de către Romanian Energy Awards 2012 au
reflectat succesul remarcabil al companiilor, societăților, asociațiilor energetice, precum și al experților
notabili cu realizări deosebite în implementarea proiectelor speciale din diferite sectoare de activitate și
implicarea acestora activă în dezvoltarea climatului general de afaceri din țară și în promovarea realizărilor
românești în mediul economic și de afaceri din străinătate.
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Centrul Român al Energiei – CRE
Blv. Gh. Magheru Nr. 33 • Sector 1 • Bucuresti • România
Tel +4 021 3035 741 • Fax +4 021 3035 630 office@crenerg.org • www.crenerg.org
Romanian Energy Center – CRE
Rue Godecharle 8 • B-1050 • Bruxelles • Belgia
office@crenerg.org

Va invităm sa contribuiti la îmbunatățirea calității Raportului Anual CRE 2011.
Sugestiile dumneavoastră pot fi trimise la adresa de e-mail, office@crenerg.org
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Publicație realizata de Centrul Roman al Energiei - CRE
• Editor-in-Chief : Stelian Alexandru Gal
• Editor: Elena Ratcu
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