Combatem izolarea în afaceri,
combatem criza!
Comunitatea oamenilor de afaceri din România este avangarda care readuce normalitatea în
economia noastră blocată de pandemia cu Covid-19, iar organizarea reuniunilor în aceste condiţii de
stare de necesitate reprezintă sarcina ziarului BURSA, ca vehicul informaţional, organizator şi gazdă
tradiţională a acestor evenimente de contact, pentru transferul deschis de know-how, formarea de
opinii, oportunităţi şi înţelegeri în afaceri, pe care le numim Conferinţele BURSA.
Organizarea de acum este adaptată împrejurării stării de necesitate, astfel că reuniunea va
avea loc în spaţiul virtual, în care nu ne putem contamina cu nimic altceva decât de folosul întâlnirii şi
plăcerea ei.
Ne adaptăm.
Continuăm în altă formă.
Căutăm oportunităţile.
Succes!
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VIDEOCONFERINŢA
Managementul situaţiei de criză pentru industria
energetică şi operatorii de infrastructură critică

Ziarul BURSA organizează videoconferinţa cu tema “Managementul

situaţiei de criză pentru industria energetică şi operatorii de infrastructură
critică” în data de 15 aprilie 2020, începând cu ora 10.00.

Evenimentul va putea fi urmărit, în direct, pe site-ul www.bursa.ro

şi pe contul de Facebook al ziarului BURSA.

TEME PROPUSE

•

Rezilienţa în sistemul energetic;

•

Managementul de criză la operatorii de infrastructură critică;

•

Strategii de relansare după criză.

SPEAKERI PROPUŞI
Moderator: Ovidiu Demetrescu, partener London Brokers şi OCD Capital & Resource
•

Niculae Havrileţ, Secretar de Stat, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri (confirmat);

•

Corneliu Bodea, Preşedinte, Centrul Român al Energiei (confirmat);

•

Ion Lungu, Preşedinte, Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică din România
(confirmat);

•

Petre Stroe, Director General, MET România Energy SA (confirmat);

•

Anca Dragu, Director General Adjunct, E.ON România (confirmat);

•

Daniel Burlan, Preşedinte al Directoratului, Complexul Energetic Oltenia (confirmat);

•

Silvia Vlăsceanu, Director General, Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din
Energie (confirmat);

•

Reprezentant, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei.

CONTACT
Grupul de presă BURSA
 Adresă: Str. Popa Tatu nr. 71, Sector 1, Bucureşti;
 E-mail: publicitate@bursa.ro;
 Website: www.bursa.ro

