
  
 

Glocal VI – Acţiune Locală - Efect Global 

Industria energetică – Prezent şi Perspective Durabile 

 

Programul evenimentului 

 

 17 Octombrie 2013  Sosirea participanţilor  

 18 Octombrie 2013  Conferinţa propriu zisă în plen  

 19 Octombrie 2013   Vizite în judeţ la investitori locali -  
  prezentare de proiecte locale  

 

 

18 OCTOMBRIE 2013  

 9.30-10.00   Primirea şi înregistrarea participanţilor 

10.00-13.00   Prezentări şi dezbateri în plen - partea 1  

13.00–14.00   Prânz de lucru  

PARTEA A DOUA A ZILEI  

14.00–17.30  Prezentări şi dezbateri în plen - partea 2a  

17.30–18.00  Pauză 

19.00-22.00  Cină pentru invitaţi 

 

 



STRATEGIA ENERGETICĂ NAŢIONALĂ, REGIONALĂ ŞI LOCALĂ 

DURABILĂ 

Selecţie din subiectele conferinţei:  

Strategii şi politici locale, surse energetice şi planuri de viitor  

Strategii regionale – „Promovarea politicilor şi proiecte în domeniul energiei 
sustenabile” în Regiunea Centru 

Strategii naţionale – Reforma în energie, măsuri de reorganizare  

Strategia energetică necesită şi o strategie economică diferită? Opinii şi comentarii  

Liberalizarea preţurilor la gaze şi energie electrică şi efectele acesteia asupra 
populaţiei, companiilor etc.  

Iniţiative ale Agenţiei Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei   

Excedent de energie pe ţară? Producătorii de energie necompetitivi pe pieţele externe. 
De ce? Discuţii şi opinii  

Proiecte energetice locale – Realizări şi perspective viitoare 

Prezentarea Organizaţiei Climate Alliance – UCS Tg.Mureş - primul membru din 
România şi alţi parteneri Climate Allience în lume  

Prezentare „Pactul Primarilor″ Convenant of Mayors 

Legatura dintre Climate Alliance şi Covenant of Mayors 

ALEA în sprijinul semnatarilor „Convenţiei Primarilor″  

Proiecte Europene, Programul de finanţare Horizon 2020 - finanţarea 
europeană începând cu 2014, propuneri existente, directive în vigoare şi alte 
propuneri ale Comisiei Europene pentru perioada următoare 

Prezentare OER – Asociaţia „Oraşe Energie” – Activitate şi proiecte de perspectivă 

Planurile şi Stategiile Ministerului Mediului pentru protejarea mediului înconjurător, un 
mediu curat pentru noi toţi   

Mutarea consumului de gaze şi utilizarea în schimb a surplusului de energie existent - 
o posibilitate viabilă? Gazul intern comparabil cu gazul utilizat pentru producerea de 
energie?  

Frica de independenţă energetică a statelor? Discuţie şi dezbateri  

Bune practici în domeniu - exemple, inclusiv implementare, iniţiative locale 

Asociaţii de profil, prezentări: –Asociaţia Auditorilor Energetici pentru clădiri din 
România (filiala Tg.Mureş) Modificarea legii 372/ 2005 privind Performanţa Energetică 
a clădirilor – implicaţii la nivelul Administraţiilor Locale 
 

FOCUS – ONG-uri activităţi proprii şi proiecte 

Invitaţi speciali din Ungaria – oraş Budapesta (sector  11) Departament Energie 



 

Lectori invitaţi: 

• Dl. Niculae Havrileţ - Preşedinte, ANRE  

• D-na Monica Sirbu - Climate Alliance Brusels - oaspete special  

• Dl Mihai Aniţei - Director General AZOMUREŞ Tg.Mureş 

• Dl. Mihai Pokanski - Agenţia de dezvoltare Centru 7 Alba- Julia 

• Dl. Florin Andronescu ALEA Agenţia locală a Energiei Alba Asociaţia Oraselor  

• D-na Camelia Raţă - Director Executiv, Asociaţia „Oraşe Energie” OER – 

Semnare Contract de Aderare Tg.Mureş  

• Dl. Dănuţ Ştefănescu – Director Agenţia de Mediu Mureş 

• Dl. Bors Istvan - Clusterul  Energetic Tg.Mureş  

• Dl. Vajda Lajos - Cluster Inovativ al Biomasei „Green Energy”- Asociaţia „Green 

Energy” 

• Dl. Nyulas Bernad – SC FomcoSolar Systems SRL, investitor energie 

regenerabilă 

• Dl. Emil Nuţiu - Preşedinte, Filiala Transilvania a AAECR (Asociaţia Auditorilor 

Energetici pentru Clădiri din România) 

• Alţi reprezentanţi ai organismelor şi organizaţiilor invitate – agenţii,  ONG-uri  

asociaţii, companii de prestigiu din domeniu 



 
Structura audienţei (peste 100 participanți) 

Membri ai Consiliului local, Primăriei municipiului Tîrgu-Mureş, reprezentanţi ai 
ministerelor Economiei, Mediului 

Primarii din zona metropolitană Tg.Mureş, primării membre a Pactului primarilor  

Preşedinţi/Reprezentanţi ai organismelor de reglementare în domeniile energiei, 
gazului, petrolului şi ai pieţei energetice, autorităţi locale din judeţ, agenţii regionale 
de dezvoltare din cadrul companiilor de exploatare, transport şi distribuţie în 
domeniile energiei, gazului, petrolului şi ai pieţei energetic 

Directori din cadrul companiilor de exploatare, transport şi distribuţie în domeniile 
energiei, gazului, petrolului şi ai pieţei energetice  

Reprezentanţi: 

Garda de mediu  

Directori de achiziţii, directori tehnici, directori de strategie şi dezvoltare, antreprenori 
în dezvoltarea infrastructurii în sectoarele energetice, deşeuri, energie regenerabilă, 
mediu 

Producători locali de energie verde ca energie eoliană, solară, biomasă 

Compania EON Gaz, Rom Gaz  

ONG-uri, cercetători, manageri de fonduri, economişti, avocaţi, consultanţi financiari, 
manageri de proiect, manageri de bănci 

Asociaţii şi organizatii de profil, prin reprezentanţii lor  

Terra Millenium III Bucureşti, Alma RO Bucureşti, Clubul de cicloturism Cluj Napoca, 

Rhododendron Tg.Mureş, Centrul de consultanţa ecologică Galaţi, Sighişoara Durabilă 

Sighişoara, Agora – Odorheiul Secuiesc, Transilvania Verde – Cluj, Valea Verde - 

Sighetul Marmaţiei   

Asociaţii: APPER, Asociaţia producătorilor de energie eoliană, COGEN, Asociaţia 
producătorilor de energie electrică şi termică în coagenare-termoficare, Asociaţia 
industriei fotovoltaice 

FPEN – Federaţia Patronală Energetică 

Asociaţia Naţională a Consumatorilor de Energie din România 

Consumatorii de energie mari, companii de servicii şi soluţii pentru sectorul energetic 
universităţi şi institute de profil, universităţile locale partenere, Politehnica Bucureşti,  

Presa generală şi de specialitate, specialişti media, formatori de opinie, bloggeri 
economici  

 


