CONFERINŢA ONLINE
LIBERALIZAREA PIEŢELOR DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI GAZE NATURALE
9 Iulie 2020 │ Orele 9.30-14.00

Eveniment organizat de:
Partener exclusiv

SCURTĂ DESCRIERE
Asigurarea necesarului de energie electrică si gaze pentru toţi beneficiarii inclusiv pentru cei vulnerabili impune
dezvoltarea unor pieţe de energie electrică şi gaze eficiente, în continuă dezvoltare, care să ţină pasul cu
dezvoltarea sistemelor de energie, a exigenţelor utilizatorilor şi cu preocupările privind reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră prin utilizarea surselor regenerabile de energie şi a combustibililor de tranziţie.
In contextual actual European, liberalizarea pietelor de energie electrica si gaze naturale reprezinta o directive in
care actioneaza Uniunea Europeana (UE) si fiecare stat partener. In acest fel creste competitivitatea la nivelul
jucatorilor din pietele respective si rezulta un echilibru mai bun intre cerere si oferta sub aspectul preturilor de
vanzare a energiei electrice si gazelor naturale. UE are ca obiectiv realizarea pietei unice europene, o provocare
importanta pentru tarile member si pentru toti jucatorii din pitele tarilor respective.
OBIECTIVE
• Cunoaşterea stadiului actual privind dezvoltarea pietelor de energie, a instrumentelor noi de operare pe piaţa
de energie, a unor noi mecanisme pe piaţa de energie europeană.
• Cunoasterea influentelor pandemiei generate de coronavirusul SARS Cov2 asupra sistemelor de energie
din Europa si din Romania.
• Evaluarea influenţei liberalizarii pieţelor de energie in contextul creşterii ponderii surselor regenerabile de
energie şi a combustibililor de tranziţie.
• Cunoaşterea principalelor direcţii de dezvoltare a pieţelor de energie in condiţiile dezvoltării sistemelor de
energie spre „smart grid”.
SUBIECTE DE INTERES
• Impactul liberalizarii pietelor de energie electrica si gaze naturale
• Impactul coronavirusului SARS Cov2 asupra sectorului energie din europa si din Romania
• Noi mecanisme de piaţă. Interconectarea sistemelor de energie. Dezvoltarea pieţelor de gaze naturale.
Soluţii de susţinere a surselor „curate” de energie în piaţa de energie. Probelemele utilizatorilor vulnerabili
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REZULTATE PRECONIZATE
• Propuneri şi sugestii pentru dezvoltarea pieţelor de energie în condiţiile actuale de dezvoltare a sistemelor
de energie şi a dezvoltării interconectărilor la nivel regional şi european.
• Opiniile expertilor rezultate din identificarea impactului liberalizarii pietelor de energie asupra jucatorilor si
utilizatorilor finali de energie.

PARTICIPANŢI ŢINTĂ
•

Operatori de energie electrică şi gaze, reprezentanţi ANRE şi OPCOM, specialişti din mediul universitar,
specialişti din organizaţii profesionale.

AGENDA
9.30-10.00

Înregistrare participanți

10.00-10.20

SESIUNE DE DESCHIDERE
• Iulian IANCU, Preşedinte CNR-CME / Ştefan GHEORGHE, Director General Executiv

10.20-12.45
MODERATOR:

SESIUNE DE PREZENTĂRI
S. GHEORGHE

Speakeri:
• Niculae HAVRILEȚ
• Corina POPESCU
• Claudiu DUMBRĂVEANU
• Silvia VLĂSCEANU
• Cristian RADU
• Cristina ȘETRAN
• Marian CERNAT

CNR-CME, Director General Executiv | Prof.dr.ing. Nicolae GOLOVANOV

UPB

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Secretar de stat
Electrica, CEO
ANRE, Director General al Direcției Piața de Energie și Prețuri
ACUE, Director General
Electrica Furnizare, Director Marketing
OPCOM, Director Program, Dezvoltare - Implementare Proiecte
Expert independent

12.45-13.00

PAUZĂ

13.00-14.00

Concluziile conferinţei
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