
 
PROGRAM  

 
Grupul de pres ă “BURSA”  şi Patronatul Serviciilor Private din România  organizează 

Conferin ţa „Competitivitate, inteligen ţă şi valoare ad ăugată prin servicii private - servicii 
energetice” , în data de 4 februarie 2015 , începând cu ora 09.30, la Hotel Hilton, Sala Regina 
Maria II,  Str. Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti. 

 
TEME PROPUSE: 
 

� Piaţa serviciilor energetice – şansa creării de noi locuri de muncă;  
� Stadiul implementării Planului Naţional de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice; 
� 48% din potenţialul energetic al României este reprezentat de biomasă. Cum valorificăm 

acest potenţial; 
� Soluţii pentru salvarea încălzirii centralizate a marilor oraşe; 
� Finanţarea măsurilor de eficientizare energetică în industrie, sectorul energetic şi sectorul 

public; 
� Dezvoltarea serviciilor energetice de tip ESCO şi reglementările secundare necesare; 
� Servicii şi soluţii de echilibrare a sistemului energetic naţional; 
� Formarea de specialişti în domeniul serviciilor nou apărute pe piaţa noastră de energie 

(producţie energie regenerabilă, manageri şi auditori energetici, servicii de mentenanţă 
pentru noile parcuri producătoare de energie verde); 

� Cum răspund producătorii de energie la necesitatea reducerii consumului în industrie şi în 
gospodărie. 
 

09:30 – 10:00  Înregistrarea participan ţilor şi Welcome Coffee ; 
10:00 – 11:00 Panel I : 

 
Moderator:  Cristian Pârvan , Preşedinte, Patronatul Serviciilor Private din România,  
          (confirmat)  

 
• Felicia R ăcăşanu , Director General Adjunct al Direcţiei Generale Energie şi Mediu, 

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri (confirmat) ; 
• Iuliean Horne ţ, Inventator şi Director General EcoHornet (confirmat) ; 
• Rodin Traicu , Vicepreşedinte, Comisia de Industrii şi Servicii din Camera Deputaţilor 

(confirmat) ; 
• Emil Calot ă, Vicepreşedinte, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei 

(confirmat) . 
 

11:00 – 11:15 Întreb ări şi răspunsuri ; 
11:15 – 11:30 Pauză cafea ; 
11:30 – 12:45 Panel II : 

 
• Prof. Dr. ing. Eden Mamut , Director, Institutul pentru Nanotehnologii şi Surse Alternative de 

Energie (confirmat) ; 
• Dan Apetrei , CEO, Elsaco Energy (confirmat) ; 
• Gheorghe Ţucu , Director Executiv, Valeg Creative Solutions (confirmat) ; 
• Vladimir Bunduchi , Administrator, Bio Power Prod (confirmat) . 

. 
 

12:45 – 13:00 Întreb ări şi răspunsuri;  
13:00 – 13:30 Networking & Lunch. 

 


