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Cu strategia pe masă: România în ecuația energetică
europeană și impactul asupra industriei. Politicile

adecvate.

Locația: Academia de Studii Economice București
24 Mai 2017

Lucrați în industria energetică? Dacă da, cunoașteți că doar o dezvoltare inteligentă și strategică ne poate valoriza această miză mondială, care să ne păstreze atât în ecuația
economică, cât și în cea a securității regionale. Ce impact are această strategie pentru industrie, pentru business, pentru fiecare companie în parte?
 
Publicația cursdeguvernare.ro organizează, miercuri 24 mai 2017, în parteneriat cu Asociația Română a Companiilor de Exploatare și Producție Petrolieră – ROPEPCA, cu
România Durabilă și cu Academia de Studii Economice București conferința  ”Cu strategia pe masă: România în ecuația energetică europeană și impactul asupra industriei.
Politicile adecvate”.
 
Printre speakeri se vor număra și reprezentanți ai guvernului, miniștri, parlamentari din comisiile de specialitate, experți și analiști ai pieței energetice, reprezentanți de top ai
companiilor din toate domeniile energetice, producători de echipamente pentru industria specifică etc.
 
Problema: într-o lume în care politica energetică e parte a poziționării privind siguranța națională, strategia energetică a României trebuie dezgropată, analizată și
implementată: doar astfel România va putea evita improvizațiile, înțelege trendul mondial și elabora politicile necesare, care să ne păstreze în cărțile cu miză mare.
 
Abordarea temei presupune o analiză riguroasă a situației industriei energetice actuale, în cotextul strategiei României, iar discuțiile vor fi focusate pe articularea politicilor
necesare, într-un dialog cu decidenții de resort, în baza strategiei energetice și a impactului acesteia asupra industriei.
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8:30 – 9:00 Primirea invitațiilor
 
9:00 – 9:05 Cuvânt de deschidere – Nicolae Istudor, rectorul ASE
Moderator: Vasile Iuga – PwC
 
9:05 – 10:00 Panel 1: Avem o strategie energetică, într-o lume inprevizibilă și complicată: Ce facem cu ea.
Strategia energetică a României în contextul mondial, european și local: Hărțile marilor mize și impactul asupra industriei energetice românești.
Speakeri :

Vasile Iuga – PwC
Radu Dudău – director Energy Policy Group
Răzvan Nicolescu – executive lead adviser Deloitte
Corina Murafa – expert în politici energetice

 
10:00 – 10:15 Coffee break
 
10:15 – 12:30 Panel 2: Industria energetică și mediul de afaceri : Problemele din real economy și locul acestor necunoscute în ecuația strategiei.
a) Petrolul, gazele, producția, fiscalizarea : mizele, planurile, raportarea la strategie
Speakeri :

Mariana Gheorghe – OMV Petrom (TBC)
Virgil Metea – director general Romgaz
Harald Kraft – ROPEPCA
Dan Bădin – Deloitte Tax

b) Dincolo de hidrocarburi
Speakeri :

Daniela Lulache – director general Nuclearelectrica
Ionel David – director Asociația Română pentru Energie Eoliană
Iulian Hornet – CEO EcoHornet, din partea PIAROM
Valeriu Stoica – Stoica&Asociații

 
12:45 – 13:00 Coffee break
 
13:00 – 14:45 Panel 3: Decidentul, politicile economice, piața și reglementarea: strategia în viziunea celor care o reglementează și implementează.
Speakeri :

Mihai Tudose – ministrul Economiei
Toma Petcu – ministrul Energiei (TBC)
Niculae Havrileț – președintele ANRE
Aurel Gheorghe – președintele  ANRM
Iulian Iancu – președintele Comisiei de Industrii din Camera Deputaților
Virgil Popescu – vicepreședintele Comisiei de Industrii din Camera Deputaților
Ionuț Mișa – secretar de stat în Ministerul Finanțelor
Bogdan Chirițoiu – președintele Consiliului Cocurenței (TBC)

Evenimentul se va desfășura între orele 9:00 – 14:30, în Aula Magna a Academiei de Studii Economice București.
 
Vom reveni în curând cu agenda detaliată a conferinței – teme, speakeri, abordări, direcțiile dezbaterilor și calea către soluții punctuale.
 
Intrarea este liberă, cu o confirmare de participare la adresa  conferinte@cursdeguvernare.ro sau completând formularul de aici.
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14:45 – 15:00 Q & A
 
15:00 Bufet
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