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Conferinţa “ENERGIA ÎN PRIZĂ”
Ediţia a IV-a
Grupul de presă BURSA continuă seria de conferinţe
anuale pe tema energiei prin organizarea celei de-a IV-a ediţii a
Conferinţei “ENERGIA ÎN PRIZĂ”, în data de 8 septembrie 2016,
începând cu orele 09:30, la Restaurantul Elisabeta, bd. Regina
Elisabeta nr. 45, Bucureşti.

Teme propuse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategia Energetică a României 2016 – 2030, cu perspectiva anului 2050 – stadiul realizării,
probleme şi oportunităţi;
Guvernanţa corporativă în companiile energetice de stat;
Investiţiile în companiile energetice de stat şi evoluţia acţiunilor acestora la Bursă;
Uniunea Energetică Europeană – stadiul implementării şi rolul României în proiect;
Mai este oportună listarea Hidroelectrica?
Piaţa gazelor – beneficii şi noi provocări;
Dezvoltarea OPCOM;
Fonduri europene pentru reţelele noastre energetice, în vederea interconectării;
Sistemul de impozitare a companiilor petroliere;
Care sunt modalităţile de reducere a timpului de racordare la utilităţi atât pentru
consumatorii casnici cât şi pentru cei non-casnici;
Planul de îmbunătăţire a eficienţei energetice;
Situaţia regenerabilelor;
Finalizarea revizuirii strategiei energetice;
Începerea fazei a doua a interconectorului de gaz cu Republica Moldova;
Stabilirea unui nou regim fiscal pentru hidrocarburi.

Speakeri invitaţi
•
•
•
•
•
•
•

Victor Grigorescu, Ministrul Energiei;
Costin Borc, Viceprim-ministru, Ministrul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu
Mediul de Afaceri;
Niculae Havrileţ, Preşedinte, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul
Energiei (ANRE);
Victor Ionescu, Director General, Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze
Naturale din România (OPCOM);
Daniel Pintilie, Membru Consiliu Director, Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică
din România (AFEER);
Mihai Păun, Vicepreşedinte, Asociaţia Profesională Centrul Român al Energiei;
Radu Dudău, Coordonator Strategia Energetică.
Notă: Pentru a vedea lista speakerilor confirmaţi, vă rugăm să consultaţi programul conferinţei.

Target
La conferinţă vor fi prezenţi aproximativ 150 de participanţi:
 Companii din sectorul energetic: producători, furnizori, distribuitori de
energie şi gaze;
 Companii mari consumatoare din toate domeniile de activitate;
 Autorităţi de reglementare;
 Asociaţii şi organizaţii de profil;
 Companii de consultanţă şi avocatură;
 Bănci/ instituţii financiare;
 Mass-media.

Conferinţele BURSA în imagini

T

Contact
Grupul de presă BURSA
Adresa: Str. Popa Tatu nr. 71, Sector 1, Bucureşti, cod postal
010804;




Telefon: +40 21 315 43 56, +40 21 311 23 31 / 32 / 33;



Fax: +40 21 312 45 56, +40 21 311 21 39;



E-mail: marketing@bursa.ro;



Website: www.bursa.ro / m.bursa.ro.

