


Ziarul BURSA organizează a X-a ediţie a conferinţei “Energia în priză”, în data de 29
septembrie 2022, începând cu ora 10:00, la hotelul Sheraton Bucharest, sala Platinum,din Calea Dorobanţilor nr. 5-7, Bucureşti.Evenimentul se va desfăşura cu participare fizică, fiind transmis, în direct, pe
www.bursa.ro, pe contul de Facebook al ziarului BURSA, pe canalul de YouTube BURSA,precum şi pe conturile de Facebook ale partenerilor media şi suport.Istoricul evenimentelor marca BURSA:https://www.bursa.ro/evenimente
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Teme propuse

• Criza gazelor - stocuri, surse alternative de furnizare, soluții pentru o iarnă “caldă”;• Sectorul energiei electrice – între criza prețurilor și secetă; reconfigurarea pieței furnizorilor;• Revenirea la energia nucleară, ca sursă principală de energie ieftină și sigură;• Dezvoltarea lanţului naţional de producţie în sectorul energiei regenerabile;• Proiectele de investiții în regenerabile și integrarea viitoarelor capacități în sistemul energetic
național;• Planul de dezvoltare a rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice;• Viitorul schemei de sprijin după 1 aprilie 2023;• Marea Neagră și Legea Offshore - ultimul tren pentru gazele offshore românești;• Reinventarea pieței de energie - reducerea ponderii în consum a PZU și definirea mai bună a rolului
traderului;• Posibilitatea renunțării temporare la sistemul prețului marginal la nivelul UE;• Starea de "sănătate financiară" a furnizorilor de gaze și energie electrică; gradul lor de
bancabilitate și sursele de finanțare.



Speakeri propuşiModerator: Ovidiu Demetrescu - Partener OCD Capital & Resource şi London Brokers• Dan-Dragoş	Drăgan, Secretar de Stat, Ministerul Energiei;• Sándor Bende, Preşedintele Comiei pentru industrii şi servicii, Camera Deputaţilor;• Zoltan Nagy-Bege, Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei(ANRE);• Silvia Vlăsceanu, Director executiv HENRO;• Harri Kiiski, Directorul General al Azomureş;• Laurențiu Urluescu, Președintele AFEER;• Dan Paul, Preşedintele Asociaţiei Brokerilor;• Dumitru Chisăliţă, Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă;• Theodor Livinschi, Vicepreşedintele Asociaţiei Companiilor Consumatoare de Energie din România(ACCER);• Lucian Enaru, Country General Manager România, Moldova, Armenia, Schneider Electric;• Dan Bold, Business Development Manager REI;• Dumitru Coman, Chief Technical Officer – CTO, Chimcomplex;• Petru Ruşeţ, Director General, Siemens Energy România;• Mihai Bălan, Director Executiv, Asociaţia Română a Industriei Fotovoltaice (RPIA).



Target

La conferinţă vor fi prezenţi participanţi reprezentând:
 Autorităţi ale statului;
 Companii din sectorul energetic: producători, furnizori, distribuitori de energie şi gaze;
 Companii mari consumatoare de energie din toate domeniile de activitate;
 Autorităţi de reglementare;
 Asociaţii şi organizaţii de profil;
 Companii de consultanţă şi avocatură;
 Mass-media.



Grupul de presă BURSA

• Telefon: 0720.220.203

• E-mail: publicitate@bursa.ro

• Website: www.bursa.ro
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