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COMUNICAT DE PRESĂ
Deschiderea Biroului Centrului Român al Energiei la Bruxelles
Miercuri 25 aprilie 2012 a avut loc, la sediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă UE, inaugurarea biroului de
la Bruxelles a Centrului Român al Energiei (CRE).
În alocuţiunea de deschidere, dl. Cristian BADESCU – reprezentant permanent adjunct al Reprezentantei Permanente a
României pe lângă Uniunea Europeană, a subliniat importanta reprezentării sectorului energetic românesc la nivel european. Dr.
Ing. Stelian GAL, preşedintele CRE, a evidenţiat perspectiva dezvoltării strategice a sectorului energetic românesc în contextul
actual al pieţei energiei regionale în Europa de sud-est. Michael Hager, membru al cabinetului comisarului pentru energie,
Gunther Oettinger, a salutat prezenţa CRE la Bruxelles. A declarat că România şi sectorul energetic pot avea un rol crucial în
stabilirea unei adevărate politici energetice europene în următorii ani şi se bazează pe cooperarea şi sprijinul CRE în atingerea
acestui obiectiv.
La eveniment au participat cca 80 reprezentanţi ai sectorului energetic românesc şi european alături de personalităţi cu rol şi
activitate recunoscute în domeniul energiei la nivel naţional şi internaţional.
„Noi avem un angajament, acela de a acţiona cu seriozitate în perioada următoare pentru a îmbunătăţi semnificativ rata
de absorbţie a fondurilor comunitare. Contăm pe contribuţia Centrului Roman al Energiei în abordarea sistematică a
proiectelor strategice în domeniul energiei, în special în infrastructura energetică. Contribuţia CRE în accesarea şi
gestionarea acestor fonduri este importantă pentru România, la fel de importantă ca şi prezenta sa în procesul de
decizie al instituţiilor europene în domeniul energiei, a arătat în alocuţiunea adresată participanţilor dl. Cristian BADESCU.
Energia este un domeniu important. Proiectele în acest domeniu pot contribui la creşterea noastră economică pe
termen scurt, pe termen mediu.” a continuat dl. BADESCU.
„CRE desfăşoară activitatea strategică cu scopul de a influenţa politica energetică europeană, în vederea susţinerii şi
promovării investiţiilor în sistemul energetic naţional integrat la nivel regional si European.” a evidenţiat Stelian GAL
subliniind în continuare ca „In aceasta 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, reprezentată de Dr. Ing. Stelian GAL, este o organizaţie profesională pentru companiile şi
societăţile 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 instituţiile europene din Bruxelles.
Obiectivul general al CRE este de a intensifica activităţile de lobby pe lângă instituţiile europene, reprezentarea interesului
sectorului energetic românesc la nivelul UE, participarea acestuia în procesul decizional european şi în parteneriate în cadrul
programelor de finanţare europene.
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