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Energia este Informatie – Informatia este Putere 

 

Romanian Energy Awards 

Centrul Român al Energiei - CRE 

 
(București, 4 aprilie 2012) Romanian Energy Awards 2012, 
eveniment dedicat sectorului energetic din România şi 
organizat de revista“The Diplomat-Bucharest”, a premiat 
miercuri 4 aprilie 2012, în cadrul unei seri de gală, în premieră, 
principalele personalităţi şi companii  cu rezultate deosebite în 
sectorul energetic românesc. 

Evenimentul, la care au participat peste 150 de persoane, a adus la 
aceeași masă reprezentanți ai autorităților  (Ministerul Economiei, 
Comerțului și Mediului de Afaceri,  ANRE, Consiliul Concurenței), ai 
producătorilor de stat si privați (Transelectrica, Hidroelectrica, 
Nuclearelectrica, CEZ, Monsoon, Enel Green Power)- mulți dintre 
aceștia  membri ai asociației profesionale Centrul Roman al Energiei – CRE, ai furnizorilor de 
echipamente (GE Energy, Vestas), avocaților (Wolf Theiss, PeliFilip, Musat si Asociatii), dar și ai 
instituțiilor finanţatoare (BERD, Unicredit Leasing). 

Cu acest prilej, Asociatia Centrul Român al Energiei – CRE a primit diploma de recunoaștere 
pentru activitatea de lobby ce sprijină sectorul energetic românesc. 

„CRE desfășoară activitatea strategică cu scopul de a influența politica energetică 
europeană, în vederea susținerii si promovării investițiilor în sistemul energetic național 
integrat la nivel regional si European.” a evidențiat Stelian Gal, subliniind in continuare că „In 
această etapă, activitatea CRE este concentrată in domeniul energiei electrice, urmând ca în 
etapele viitoare sfera de activitate să se extindă.” 

Centrul Român al Energiei – CRE, reprezentat de dr.ing. Stelian Gal, este o organizaţie 
profesională pentru companiile şi societaţile energetice româneşti şi activează, în prezent în 
domeniul energiei electrice, pentru a asigura condiţiile cele mai libere şi favorabile competiţiei şi 
progresului cu scopul asigurării dezvoltării, creşterii economice şi bunăstării în România. 

CRE va reprezenta interesele instituţiilor sectorului energetic românesc de stat şi privat în 
domeniul energiei: gaz, petrol, energie electrică, apă şi cărbune şi va facilita dezvoltarea şi 
consolidarea relaţiilor între reprezentanţii sectorului energetic românesc şi instituţi europene din 
Bruxelles. 

Obiectivul general al CRE este de a intensifica activitaţile de lobby pe lânga instituţiile europene, 
reprezentarea interesului sectorului energetic românesc la nivelul UE, participarea acestuia în 
procesul decisional  european şi în parteneriate în cadrul programelor de finanţare europene. 

Detalii suplimentare http://www.focus-energetic.ro 

 


