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COMUNICAT DE PRESĂ
Proiecte energetice din fonduri europene în regiunea București-Ilfov
Bruxelles, 16 octombrie 2013: Centrul Român al Energiei (CRE) a fost prezent la o masă rotundă pe tema
impactului fondurilor europene asupra dezvoltării regiunii București-Ilfov. Evenimentul a fost organizat la
Bruxelles cu ocazia împlinirii a șapte ani de implementare în regiunea București-Ilfov a REGIO, programul
operațional regional finanțat de către Uniunea Europeană, fiind găzduit de eurodeputatul PPE Petru Luhan.
Conferința a facilitat schimbul de idei și de bune practici de la nivel european și din România, oferind beneficiarilor
ocazia de a prezenta principalele proiecte implementate în regiunea București-Ilfov prin programul operațional regional
(REGIO). Printre subiectele atinse în cadrul întâlnirii s-a numărat și eficiența energetică, creșterea acesteia la nivel
european numărându-se, de altfel, printre prioritățile sectoriale ale Uniunii Europene, conform strategiei Europa 2020.
Iulia Șerban, Manager de Program în cadrul Directoratului General REGIO al Comisiei Europene a amintit de
importanța convergenței proiectelor eligibile către strategiile și prioritățile Uniunii, subliniind faptul că există încă
decalaje de dezvoltare între regiunile României și alte regiuni europene, spre exemplu în domeniul eficienței
energetice și în cel al transportului sustenabil.
Neculai Onțanu, primarul Sectorului 2 al municipiului București, a amintit eficiența energetică printre obiectivele
primăriei de sector pentru următoarea perioadă de finanțare (2014-2020), subliniind că aceasta nu presupune doar
anveloparea clădirilor, ci și investiții într-o serie de echipamente, precum cele de încălzire a apei calde.
În intervenția sa, Mihai Păun, Secretarul General al CRE, a făcut trimitere la proiectele de interes european (PCI) în
domeniul energetic – electricitate si gaz, a căror listă de 250 proiecte a fost publicată de Comisia Europeană, salutând
faptul că mai multe proiecte la care participă și România vor beneficia de sprijin financiar în perioada 2014-2020 prin
intermediul mecanismului Conectarea Europei. Secretarul General al CRE a amintit proiectul Smart City Sibiu, un
concept nou de dezvoltare urbană sustenabilă, realizat cu participarea membrilor CRE precum și eficienta energetca
ca prioritate in proiectele curente si viitoare ale membrilor CRE.
La eveniment a participat și dl. Marian Petrache, președintele Consiliului Județean Ilfov și vicepreședinte al
Consiliului de Dezvoltare Regională București-Ilfov. Acesta s-a arătat interesat de proiectul Smart City Sibiu,
implementat cu sprijinul CRE, declarându-se deschis unor discuții privind o potențială colaborare cu Centrul.
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
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