
PROGRAM ORIENTATIV

Grupul de pres ă BURSA organizează a IV-a edi Ńie a conferinŃei “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 oportunităŃi;

� GuvernanŃa corporativă în companiile energetice de stat;
� InvestiŃiile în companiile energetice de stat şi evoluŃia acŃiunilor acestora la Bursă;
� Uniunea Energetică Europeană – stadiul implementării şi rolul României în proiect;
� Mai este oportună listarea Hidroelectrica?
� PiaŃa gazelor – beneficii şi noi provocări;
� Dezvoltarea OPCOM;
� Fonduri europene pentru reŃelele noastre energetice, în vederea interconectării;
� Sistemul de impozitare a companiilor petroliere;
� Care sunt modalităŃile de reducere a timpului de racordare la utilităŃi atât pentru

consumatorii casnici cât şi pentru cei non-casnici;
� Planul de îmbunătăŃire a eficienŃei energetice;
� SituaŃia regenerabilelor;
� Finalizarea revizuirii strategiei energetice;
� Începerea fazei a doua a interconectorului de gaz cu Republica Moldova;
� Stabilirea unui nou regim fiscal pentru hidrocarburi.

09:30 – 10:00  Înregistrarea participan Ńilor şi Welcome Coffee;
10:00 – 12:00 Speakeri invita Ńi*:

� Victor Grigorescu , Ministrul Energiei;
� Costin Borc , Viceprim-ministru, Ministrul Economiei, ComerŃului şi RelaŃiilor cu Mediul

de Afaceri;
� Niculae Havrile Ń, Preşedinte, Autoritatea NaŃională de Reglementare în domeniul

Energiei (ANRE);
� Victor Ionescu , Director General, Operatorul PieŃei de Energie Electrică şi de Gaze

Naturale din România (OPCOM);
� Daniel Pintilie , Membru Consiliu Director, AsociaŃia Furnizorilor de Energie Electrică din

România (AFEER) (confirmat) ;
� Mihai Păun , Vicepreşedinte, AsociaŃia Profesională Centrul Român al Energiei

(confirmat) ;
� Radu Dud ău, Coordonator Strategia Energetică (confirmat) .

* de confirmat

12:00 – 12:30 Întreb ări şi răspunsuri;
12:30 – 13:00 Networking Lunch.


