
 

Valorificare superioară 
și rol în dezvoltarea 
economică a României
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:
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Banca Națională a României, Sala Mitiță Constantinescu 

Eveniment găzduit de:Organizator:

ASPES și România Durabilă au deosebita plăcere de a vă invita la Conferința “Modelul economic 
românesc: România – orizont 2040; rolul resurselor naturale”, dedicată pieței de gaze naturale 
autohtone și rolului pe care această piață îl joacă în dezvoltarea economiei naționale.

Valorificarea superioară a resurselor naturale ale României este o șansă reală pentru dezvoltarea pe 
termen lung a economiei naționale. 

Având cele mai mari rezerve de gaze naturale din Europa Centrală și de Est și ocupând locul al treilea 
în Uniunea Europeană, România are un potențial important în dezvoltarea economiei naționale și pe 
baza producției sale de gaze naturale. În plus, profitând de potențialul din subsolul Mării Negre și din 
resursele onshore de mare adâncime, România poate atinge un nivel suficient de ridicat al producției 
interne pentru a deveni un furnizor de securitate energetică în regiune.

Proiectele de infrastructură de gaze naturale, interconectările cu vecinii și producția semnificativă de 
gaze naturale susțin și ambiția României de a deveni un hub regional de gaze naturale, oferindu-i 
avantajul sursei interne de alimentare. Iar un hub regional de gaze ar face România și mai atractivă 
pentru investiții pe tot parcursul lanțului valoric, în producție, în infrastructură, în consum.

Investițiile în producția de gaze naturale au un impact puternic în ansamblul economiei României, prin 
locurile de muncă susținute, prin contribuțiile la bugetul de stat, prin crearea de oportunități de afaceri 
pentru alte industrii și servicii.

Importanța politicilor publice coerente și adoptarea unui cadru legislativ și de reglementare stabil și 
predictibil rămân în continuare decisive pentru dezvoltarea nu numai a sectorului energetic, dar și a 
economiei în ansamblul ei.

Evenimentul este organizat de ASPES – Asociația pentru Studii și Prognoze Economice împreună cu 
România Durabilă și găzduit de Banca Națională a României. 
Partener instituțional: Federația Patronală Petrol și Gaze.

Rugăm o confirmare din partea dumneavoastră până la data de 26 octombrie 2019, la telefon: 
0723.999.995 sau email: monica.david@creativeandmore.ro

INVITAŢIE

MODELUL ECONOMIC ROMÂNESC 
România – orizont 2040; rolul resurselor naturale



Parteneri
media:

Partener
instituţional:

TEME DE DEZBATERE:        
  Studiul “Perspectivele 
gazelor naturale în România 
și valorificarea lor superioara“
  Studiul “Gazele naturale - 
rol major în dezvoltarea 
economiei”
  Studiul “Fiscalitatea în 
sectorul gazelor naturale“
  Piața gazelor naturale: 
competitivitate, concurență, 
liberalizare

PROGRAM ŞI SUBIECTE DE DEZBATERE

09:30 – 10:00

10:00 – 11:30

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR

MODERATOR: 
Adrian Măniuțiu, 
Jurnalist Economic, 
EM360

MODERATOR: 
Adrian Măniuțiu, 
Jurnalist Economic, 
EM360

VORBITORI INVITAŢI:
Vasile Iuga, Expert Energie /
Radu Dudău, Director Executiv 
Energy Policy Group 
Prof. Univ. Cristian Păun, Cercetator 
CCREI 
Gabriel Biriș, Partener Biriș – Goran
Franck Neel, Președinte FPPG 
Adrian Volintiru, CEO Romgaz

 

VORBITORI INVITAŢI:
Ministerul Energiei
Ministerul Economiei
Dumitru Chiriță, Președinte ANRE /   
Zoltan Nagy-Bege, 
Vicepreședinte ANRE
Iulian Iancu, Președinte / 
Virgil Popescu, Vicepreședinte, 
Comisia pentru Industrii și Servicii, 
Camera Deputaților
Alina Popa, Membru al Consiliului 
Director OMV Petrom
Radu Căprău, Vicepreședinte 
Concordia
Daniel Apostol, Director Relaţii 
Externe FPPG
Septimiu Stoica, Președinte BRM
Concluzii: dr. Constantin Boștină, 
Președinte ASPES

SESIUNE PLENARĂ I

TEME DE DEZBATERE:        
  Valorificarea superioară a 
gazelor naturale; pespec-
tivele gazelor naturale în 
România.
  Siguranța și securitatea 
aprovizionării consumatorilor 
români.
  Fiscalitatea – povară 
fiscală vs. facilități pentru 
dezvoltarea proiectelor de 
investiții.
  Gazele naturale - resursă 
inestimabilă și rol major în 
dezvoltarea economiei.

11:30 – 11:45 PAUZĂ DE CAFEA

SESIUNE PLENARĂ II11:45 – 13:30

13:30 BUSINESS LUNCH & NETWORKING

Eveniment găzduit de:Organizator:

Co-organizator:

MODELUL ECONOMIC ROMÂNESC: 
România – orizont 2040; rolul resurselor naturale

Mircea Coșea, Președinte Consiliul 
de Supraveghere Transelectrica


