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  Elemente de Fond 

Evenimentul International “ROMANIA - an Energy Pole in Europe – Romania 

Energy Day” la Bruxelles 

Centrul Roman al Energiei (CRE) organizeaza in cooperare cu Reprezentanta permanenta a României pe lângă UE Evenimentul 
International “ROMANIA - an Energy Pole in Europe – Romania Energy Day”, miercuri 15 mai 2013 la Sediul Reprezentantei 
Statului Baden-Württemberg pe langa Uniunea Europeana la Bruxelles. 

Avem deosebita placere sa va informam ca Dl. Günther OETTINGER - Comisarul responsabil pentru energie in cadrul 

Comisiei Europene a confirmat participarea la acest eveniment. 

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. 

Urmare a obiectivelor energetice ambitioase ale UE si a integrarii pietei europene a energiei, sistemele energetice vor cunoaste 

schimbari semnificative. Evolutia sectorului energetic si decarbonizarea societatii europene, integrarea in retele a volumului mare 

de surse regenerabile precum si cerintele noi si schimbatoare ale consumatorilor vor necesita mai multa flexibilitate, o schimbare 

in conceptia si operarea retelelor si o redefinire a rolurilor si responsabilitatilor. 

La acest eveniment participa membrii executivi ai Centrului Roman al Energiei, experti si promotori ai politicii energetic, 

reprezentanti ai Comisiei Europene DG Energie, membrii ai Parlamentului European si ai Parlamentului Romaniei, impreuna cu 

reprezentanti ai altor asociatii sau companii energetic active in Bruxelles. Evenimentul va analiza cerintele necesare asigurarii 

dezvoltarii infrastructurii energetice si a integrarii pietei europene. Centrul atentiei in agenda il va reprezenta Piata de Energie 

din Sud-Estul Europei, in particular Sistemul Energetic Romanesc. 

Structurat in Trei Sesiuni tematice diferite, evenimentul abordeaza urmatoarele subiecte: 

 STRATEGIA ENERGETICA – Intrebarea pentru UE si Romania  

 Optiuni Energetice – Romania ca un Pol Energetic in UE 

 Piata de Energie din Sud-Estul Europei – Evolutii si Provocari  

Avand in vedere importanta strategica a sectorului energetic romanesc in contextul actual al pietei de energie regionale 

in Europa de Sud-Est, perspectiva dezvoltarii de noi proiecte energetice in regiune, in general si in Romania, in particular, 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 activitatea : 

“Centrul Român al Energiei” - CRE - de reprezentare a intereselor institutiilor sectorului energetic romanesc de stat si 

privat in domeniul energiei: energie electrica, gaz, petrol, apa, carbune.  

Aceasta  entitate este reprezentata de Dr. Ing. Stelian GAL - Presedinte CRE.  

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 faciliteaza dezvoltarea si consolidarea relatiilor intre reprezentantii energeticii 

romanesti si institutiile europene din Bruxelles. 

Asociatia profesionala Centrul Român al Energiei (CRE) a inceput activitatea in Bruxelles si Bucuresti in sptembrie 2011, 

dupa inregistrarea ca persoana juridica la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor la Judecatoria Sectorului 1, Bucuresti.  
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Centrul Român al Energiei desfasoara activitatea strategica cu scopul de a influenta politica energetica europeana, in 
vederea sustinerii si promovarii investitiilor in sistemul energetic national integrat la nivel regional si European. In 
aceasta etapa, activitatea CRE este concentrata in domeniul energiei electrice, urmand ca in etapele viitoare sfera de 
activitate sa se extinda. 

Obiectivul general al CRE il reprezinta:  

 intensificarea activitatilor de lobby pe langa institutiile Europene in Bruxelles, pentru beneficiul si in interesul institutiilor 
sectorului energetic romanesc, inclusiv al membrilor CRE;  

 reprezentarea interesului acestora in relatia cu institutiile Europene, cu alte organizatii internationale reprezentative si 
asociatii in domeniul energiei active in Bruxelles;  

 promovarea participarii institutiilor, societatilor energetice romanesti de stat si private in procesul de decizie al 
institutiilor europene, precum si  

 participarea lor in parteneriate europene, in cadrul programelor de finantare ale institutiilor europene. 

Membrii acestei Asociatii Profesionale romanesti in domeniul energiei sunt principalele societati de stat,  alaturi de 
companii private active in sectorul energiei, petrolului si gazelor: ADREM Invest, ECRO, ELECTRICA S.A., ENERGOBIT, 
EnergoTech, EXIMPROD S.A., HIDROELECTRICA S.A., IMA-Partners, NUCLEARELECTRICA S.A, RETRASIB Sibiu, S.C. 
Monsson Invest Group, TEMPOS SERV S.R.L., TERMOELECTRICA S.A, TRACTEBEL Engineering, TRANSELECTRICA S.A., 
OPCOM, S.C. GALAXIA Energy S.R.L., SIVECO Romania, TRANSGAZ, FedePEG. 

Adunarea Generala si Consiliul Director al CRE au aprobat Programul de Activitate a CRE pentru 2013. O prioritate in 

acest program este prezentarea scopului, obiectivelor si activitatilor CRE. Aceasta actiune este sustinuta de o serie de 

evenimente organizate si intalniri organizate de CRE Bruxelles 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 2013 este bazat pe consultarea permanenta cu membrii. Prioritatile acestui program 

includ: continuarea activitatii de lobby pe langa reprezentantii Institutiilor Europene, elaborarea si publicarea Strategiei CRE pe 

termen mediu si lung, extinderea activitatii CRE in sectorul de petrol, gaze si carbine, organizarea unei intalniri la Ministerul 

Energiei cu companiile din coordonarea acestuia pentru prezentarea CRE, organizarea unei Baze de Date cu Contacte Utile din 

organizatiile membrilor CRE si a partenerilor asociatiei, publicarea Raportului de activitate CRE 2012. Alte actiuni semnificative 

din acest program includ: organizarea unei baze de date cu documente relevante activitatii membrilor CRE si publicarea pe site-

ul CRE, organizarea evenimentului “ ROMANIA - an Energy Pole in Europe  – Romania Energy Day” la Bruxelles, 

organizarea evenimentului “Ziua Informatiei – Energie, Cercetare, ICT” la Bucuresti,  actiuni de promovare a imaginii CRE 

(Conferinte de presa, interviuri, publicatii media), elaborarea periodica a “Buletinului Informativ CRE”, publicarea lunara a 

“Monitorului Energetic RO-UE”, semnarea Protocoalelor de Colaborare privind cooperarea CRE cu: CNR CIRED, 

ROMATOM, AFER, EWEARO, SIER, ACUE, CEEP, ENERO, RoEC. 

Mai multe informatii despre activitatea CRE si Programul evenimentului pot fi accesate pe site-ul CRE la adresa: 
http://www.crenerg.org 
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