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FOREN 2016 - Energie sigura si sustenabila in regiune, prin cooperare si efort comun –
Vox Maris Costinesti, 12-15 iunie

Principalii decidenti economici si politici Romania si tarile din centrul si sud-estul Europei si-au anuntat deja
participarea la cea de-a 13-a editie a FOREN 2016, Forumul Regional al Energiei din regiunea Central-Est
Europeana, organizat de Asociatia Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei in
perioada 12-16 iunie 2016 la Vox Maris Grand Resort, Costinesti.
Cu tema «Energie sigura si sustenabila pentru regiune», FOREN 2016 va reuni decidenți economici si
politici si specialisti de inalta clasă si va analiza subiecte privind cele mai noi dezvoltari tehnologice in domeniul
energetic, perspectivele de viitor ale sectorului de energie electrica, petrol si gaze naturale, carbune, energie
nucleară, surse regenerabile de energie, precum si deciziile economice si politice necesare pentru energie
sigura si sustenabila in regiunea centrala si de sud-est a Europei.
In cadrul Sesiunii de Deschidere a FOREN 2016, care va avea loc duminica 12 iunie 2016 intre orele
15.00-17.00 in sala Romania a resort-ului Vox Maris, vor adresa cuvinte de salut: Dacian Ciolos, Prim Ministrul
Romaniei, Victor Grigorescu, Ministrul Energiei, Elena Nekhaev, Director Programe in cadrul Coniliului
Mondial al Energiei, Tudor Constantinescu, consilier principal la Directoratul General de Energie al Comisiei
Europene, ministrii romani ai Economiei, Mediului, Educatiei, presedintii autoritatilor nationaledin domeniul
energiei si resurselor minerale.
FOREN 2016 este un Forum Energetic de mare complexitate care cuprinde 11 Evenimente principale: Ziua
Regionala a Energiei, Doua Keyote Addresses (KA), Conferinta Trilema Energiei, patru mese Rotunde la nivel
de Forum (RTF), trei Workshopuri la nivel de Forum (WF), precum si cinci Sesiuni de comunicari stiintifice, o
expozitie tehnica ce va prezenta realizari de ultima ora ale firmelor din tara si din strainatate, precum si un
interesant program tehnic si turistic.
Peste 200 vorbitori de cel mai inalt nivel, printre care ministri, lideri ai industriei energetice, experti si cercetatori,
reglementatori, personalitati eminente din mediul academic si reprezentanti ai organismeor neguvernamentale
din tara si strainatate vor raspunde celor mai presante probleme tehnice cu care se confrunta astazi industria
regionala a energiei, in cadrul celor cinci sesiuni de comunicari tehnice ale FOREN 2016, printre care:
• Politici şi obiective naţionale pentru integrarea în politica UE în domeniile de Energie şi Mediu: Securitatea
furnizarii de energie, accesibilitatea la energie, utilizari ale surselor regenerabile de energie, mecanisme
financiare
• Pieţe de energie: Operarea pe piaţă vs.cu planificare, probleme vs. performante, rolul operatorilor de
sistem şi de distribuţie pe piaţa de energie, functionarea sistemului energetic roman in spatiul european
• Eficienţă energetică: eficienta energetica in industrie, orase inteligente, conservarea / stocarea energiei,
mobilitate electrica si infrastructură, noi probleme şi tendinţe
• Petrol si gaze naturale (convenţionale şi neconvenţionale): industria de petrol si gaze - geologie si inginerie
de zacamant, probleme economice si de siguranta / risc, tehnologii
• Energia nucleară: reactorul CANDU, tehnologii noi pentru centrale nucleare

• Cărbune şi tehnologii pentru cărbune curat: metode moderne de extractie, exploatare si depozitare, soluţii
moderne pentru utilizarea produselor fosile de energie, aspecte de mediu.
In cadrul unor sesiuni speciale organizate in cadrul FOREN 2016 se vor analiza urmatoarele subiecte:
• Uniunea Energetică a Europei Centrale şi de Est pentru integrare regională şi securitatea în alimentarea cu
energie (Ziua Regionala a Energiei)
• Politici europene de promovare a dezvoltării sustenabile a energiei (KA 1)
• Reglementări privind concurenţa şi comercializarea pe Piaţa internă UE. Impactul preţurilor volatile ale
energiei (KA 2)
• Trilema energiei şi securitatea energetică (Conferinta Trilema energiei)
• Soluţii inteligente pentru alimentarea cu energie a oraşelor inteligente (RTF1)
• Opţiuni pentru mix-ul de combustibil în regiune, pe baza analizei de costuri pe întregul ciclu de viaţă (RTF 2)
• Evoluţii în transportul energiei (ţiţei şi gaze naturale). Colaborarea la nivel de regiune (RTF 3)
• Managementul, controlul şi monitorizarea calităţii energiei electrice. Aspecte privind echipamente şi servicii
aferente (RTF 4)
• Resurse umane pentru sistemele energetice (WF 1)
• Eficienţă energetică, conservarea energiei. Transformarea potenţialului în realitate (WF 2)
• Cercetare în domeniul energetic. Finanţare pentru dezvoltarea sustenabilă a sectorului energetic (WF 3).
Sesiunea de deschidere a evenimentului, precum si evenimentele principale din cadrul Forumului vor fi
moderate de personalitati din mediul academic, parlament, guvern, reprezentanti ai celor mai importante
companii din tara si din strainatate.
Organizatorii FOREN 2016 estimeaza participarea la eveniment a peste 600 specialisti de marcă, lideri in
domeniul energiei, oficialităti guvernamentale si locale, factori de decizie din marile companii si firme energetice
din tară si din străinătate, reprezentati ai mediului academic si universitar, dezvoltatori, investitori.
Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei adresează si pe aceasta caleția
invita
tuturor
companiilor / firmelor / organizatiilor / institutelor care activeaza in domeniul energiei si mediului să participe la
acest eveniment important in energetica regionala.
Peste treizeci de companii au calitatea de co-organizator sau sponsor FOREN 2016. Lista acestora se gaseste
pe website-ul CNR – CME.
Partenerii FOREN 2016:
Partenerii oficiali: Adrem, Engie, Grup Servicii Petroliere, Romelectro, Romgaz
Partenerii principali: Arc Brasov, OMICRON
Parteneri: AOSR, ASTR, Petroleum Club of Romania
Informatii suplimentare privind FOREN 2016: www.cnr-cme.ro/foren2016

***
Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) este asociaţie neguvernamentală şi
principala organizaţie multi-energetică din România, membru fondator al Consiliului Mondial al Energiei, din
anul 1924, partener strategic pentru alte organizaţii, asociaţii şi fundaţii în domeniul energiei şi mediului din
România, având acces la informaţii, competenţe şi cunoştinţe profunde datorită contactelor profesionale din
toată lumea.
Forumul Regional Energiei - FOREN se desfasoara la fiecare doi ani si este organizat de Asociatia Comitetul
National Roman al Consiliului Mondial al Energiei.
In cadrul editiei a 12-a a Forumului - FOREN 2014 au fost aniversati, printr-un eveniment special, 90 de ani de
la infiintarea Comitetului National Roman al Consiliului Mondial al Energiei.
Consiliul Mondial al Energiei (CME) este principala organizatie mondială in domeniul energiei, infiintata in
1924, care cuprinde 93 comitete na
ționale din peste 3000 de organizatii membre si al căui misune este
promovarea, asigurarea şi utilizarea sustenabilă a energiei în beneficiul tuturor oamenilor de pe planeta.
Detalii: dr. Gheorghe Balan, director general executiv CNR-CME, ghbalan@cnr-cme.ro Tel: 0372 821 475 / 476;
www.cnr-cme.ro/foren2016
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