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Energia este informatie – Informatia este putere 

 

  COMUNICAT DE PRESA 
Centrul Român al Energiei - CRE este o organizatie profesionala pentru companiile si societatile energetice romanesti. Este 
condusa si finantata de organizatiile membre, in principal in domeniul energiei electrice in prezent, si activeaza pentru a asigura 
pentru acestea conditiile cele mai libere si favorabile pentru competitie si progres cu scopul asigurarii dezvoltarii, a cresterii 
economice si bunastarii in Romania. 
CRE si-a inceput activitatea in urma acceptarii inscrierii asociatiei profesionale CRE la Registrul Persoanelor Juridice Bucuresti 
la inceputul lunii octombrie 2011. 

Membrii acestei noi organizatii profesionale romanesti 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 il reprezinta promovarea participarii institutiilor, societatilor energetice romanesti in procesul 
de decizie al institutiilor europene, participarea in parteneriate europene, in programele de finantare ale institutiilor 
europene si desfasurarea activitatii de lobby in interesul institutiilor sectorului energetic romanesc, in cooperare cu 
reprezentantele institutiilor romanesti la Bruxelles. 

Scopul CRE este: intensificarea lobby-ului european in interesul institutiilor sectorului energetic romanesc, de stat si 
private, reprezentarea intereselor acestor institutii in relatia cu institutiile europene si cu alte organizatii internationale cu 
sediul in Bruxelles, informare si consultanta in domeniului energiei, organizarea de activitati in sprijinul dezvoltarii 
cooperarii europene si internationale si integrarea programelor si activitatilor institutiilor sectorului energetic românesc in 
programele instituţiilor europene. 

Centrul Roman al Energiei va organiza inaugurarea noului sau birou in Bruxelles miercuri, 25 Aprilie 2012 in prezenta 
membrilor CRE, a unor personalitati cu rol si activitate recunoscute in domeniul energiei la nivel national si 
international si a reprezentantilor media. 
O actiune coordonata de CRE la Bruxelles este organizarea evenimentului “Ziua Energiei Romania - Romania Energy Day” 
la Bruxelles, in cursul lunii Octombrie 2012. Obiectivul acestui eveniment este informarea mediului energetic din Bruxelles si a 
factorilor de decizie din institutiile europene privind prioritatile actuale ale Romaniei in domeniul energiei si prezentarea 
activitatilor companiilor energetice romanesti membre cu activitate reprezentativa in domeniu. 

Adunarea Generala si Consiliul Director al CRE, in sedintele de lucru din cursul lunilor precedente au aprobat deja Programul de 
Activitate a CRE pentru 2012. O prioritate in acest program este prezentarea scopului, obiectivelor si activitatilor CRE. 
Aceasta actiune este sustinuta de o serie de intalniri pe care reprezentantii CRE la Bruxelles le vor avea in permanenta cu 
reprezentanti ai institutiilor europene si romanesti, cu reprezentanti ai altor organizatii reprezentative in domeniul energiei care 
activeaza la Bruxelles. 

Programul de Activitate al CRE in anul 2012 sub titlul “12 Actiuni pentru Succesul CRE in 2012” este bazat pe o recenta 
consultare cu membrii sai. Alte actiuni semnificative incluse in acest program includ: pregatirea activitatii de lobby pe langa 
reprezentantii Institutiilor Europene, publicarea Raportului de activitate CRE 2011, organizarea unei baze de date cu documente 
relevante activitatii membrilor CRE si publicarea pe site-ul CRE, inaugurarea sediului CRE la Bruxelles, actiuni de promovare a 
imaginii CRE (Conferinte de presa, interviuri, publicatii media), organizare eveniment Ziua Energiei – Romania la Bruxelles, 
organizare eveniment pentru consolidare a echipei CRE, inclusiv membri (team building), elaborare si analiza chestionar de 
evaluare a satisfactiei membrilor CRE, completare cu personal a schemei de organizare CRE, elaborare periodica trimestriala a 
Buletinului Informativ CRE, semnare Memorandum de Intelegere privind cooperarea CRE cu: IRE, CNR CME, CNR CIGRE, 
CNR CIRED, ROMATOM, ARCN, AFER, AR EWEA, SIER. 

 


