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  COMUNICAT DE PRESĂ 

Întâlnire România-UE pe tema infrastructurii energetice europene 

Bruxelles, 1 iulie 2013: Experți și promotori ai politicii energetice românești și europene s-au întâlnit vineri, 28 
iunie, la Bruxelles, cu ocazia vizitei membrilor Centrului Român al Energiei (CRE) la Comisia Europeană și a 
discuțiilor cu Philip Lowe, Director General la DG Energie. 

Intalnirea la nivel inalt a delegatiei membrilor CRE cu reprezentantii Comisiei Europene a fost precedata de un 
eveniment în formatul Think-Tank sub titlul „European Energy Infrastructure – What is there for Romania?”. 
Ambele evenimente au adus în discuție subiecte de interes actual pentru membrii Centrului Român al Energiei: 
infrastructura energetică, schemele suport pentru energiile regenerabile, proiecte în domeniul rețele inteligente - orașe 
inteligente și eficiența energetică. 

„Eficiența energetică este o prioritate pentru activitatea membrilor Centrului Român al Energiei în general și pentru 
AdremInvest în particular. Proiectele de tip smart cities – orașele inteligente, precum cel pe care CRE îl derulează la 
Sibiu, sunt parte esențială a conceptului de eficiență energetică, însă nu sunt ușor de finanțat. Pentru ca acestea să 
capete amploare în România și la nivelul Uniunii Europene, avem nevoie de sprijin, inclusiv sub forma unor 
reglementări”, a declarat Corneliu Bodea, Vicepreședinte AdremInvest și Vicepreședinte al CRE. 

„Rețelele inteligente sunt incluse în prevederile europene privind infrastructura. Conceptul de smart city comportă însă 
mai multe elemente – transport, apă, energie etc. Obiectivul acestei ințiative derulate în cadrul programului de 
cercetare și dezvoltare este de a stimula încheierea de parteneriate între industrie și autoritățile locale. Pentru 
aceasta, însă, este nevoie de creșterea nivelului de informare și de obținerea sprijinului public. Vom vedea cum 
funcționează și după aceea vom discuta despre legislație”, a declarat Philip Lowe, Director General pentru Energie 
în cadrul Comisiei Europene. 

Karoly Borbely, Business Development Manager EnergoBit, a amintit în intervenția sa despre schimbarea 
legislației privind schemele de suport pentru energia din surse regenerabile. „Anul trecut, din totalul investițiilor private, 
de circa 3,5 miliarde de euro, 3 miliarde de euro au provenit din investiții în regenerabile. Schimbările la nivelul 
legislației transmit însă un semnal negativ investitorilor. Modificarea regulilor jocului chiar în timpul jocului nu este 
normală, fiind în detrimentul industriei, cât și al consumatorilor. Avem nevoie de o mai mare stabilitate și predictibilitate 
a cadrului legislativ.” 

„În următoarele luni vom publica o serie de recomandări cu privire la schemele naționale de suport pentru 
regenerabile. Acest set de recomandări va reflecta cele mai bune practici și experiențe din statele membre. Ele pot fi o 
bază de discuție între toate părțile interesate din România. Trebuie să ajungeți la o înțelegere rațională acolo unde UE 
nu poate interveni”, a răspuns Philip Lowe. 

Reprezentanții Transelectrica au adus în discuție problematica finanțării proiectelor europene, manifestându-și 
încrederea că o parte din proiectele energetice românești vor beneficia de finanțare europeană în noul cadru financiar 
2014-2020.  

„România își va trimite propunerea de proiecte pentru finanțare prin fonduri structurale și de investiții. Aceste proiecte 
sunt importante pentru dezvoltarea economică a țării dvs. Ne așteptăm să primim din partea dvs. măsuri și propuneri 
privind dezvoltarea infrastructurii energetice”, a spus Philip Lowe. 

Philip Lowe a felicitat România pentru progresele înregistrate în ultimii ani, declându-se încrezător în faptul că 
România își va îndeplini angajamentele asumate până în 2020, printre acestea numărându-se și cel de a crește 
ponderea energiilor regenerabile în mixul energetic la 24% până în 2020. 
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Referindu-se la inițiativa centrului Român al Energiei, Directorul General pentru Energie a remarcat: „Felicit inițiativa 
Centrului Român al Energiei de a veni la Bruxelles pentru a discuta despre infrastructura energetica și despre politica 
energetică în Europa și în România.” 

Prezent la evenimente, Mihai Păun, Secretar General al CRE, a subliniat:  „Această dezbatere în cadrul 
evenimentului CRE de astazi are loc la momentul potrivit, în particular în contextul problematicii politicii energetice 
europene actuale. Subiectul discuțiilor noastre de astăzi sunt relevante atât pentru dezvoltarea economică viitoare a 
României și pentru competitivitate, cât și pentru obiectivele membrilor CRE de a participa în proiecte și inițiative 
europene”. 

Din delegația CRE au făcut parte reprezentanți ai TRANSELECTRICA, ADREMINVEST, ENERGOBIT. 

Întâlnirea organizată la Bruxelles vine ca o urmare firească a dezbaterilor din 15 mai 2013 în cadrul evenimentului 
internațional „România, un Pol Energetic în Europa”, organizat de către CRE, în cooperare cu Reprezentanța 
permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană. Marcat de prezenta Comisarului European pentru Energie, 
Günther Oettinger, acest eveniment a adus în discuție prioritățile energetice ale României și ale Uniunii Europene. 

Despre Centrul Român al Energiei (CRE) 

Înființat în septembrie 2011, Centrul Român al Energiei este o organizaţie profesională pentru companiile şi societăţile 
energetice româneşti, având ca obiectiv asigurarea celor mai libere și favorabile condiţii pentru stimularea competiţiei şi 
progresului în domeniul energetic românesc. CRE reprezintă interesele instituţiilor sectorului energetic românesc de stat şi privat 
în domeniul energiei: gaz, petrol,  energie electrică, urmărind facilitarea dezvoltării şi consolidării relaţiilor între reprezentanţii 
sectorului energetic românesc şi instituţiile europene din Bruxelles. Membrii CRE sunt principalele societăți de stat, alături de 
companii private active în sectorul energiei, petrolului și 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 România, TRANSGAZ, FedePEG. Pentru mai multe informații: 
http://www.crenerg.org 

 

Pentru detalii despre eveniment, vă rugăm contactați:  

Centrul Roman al Energiei: office@crenerg.org 

http://www.crenerg.org/

