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AGENDA
✓ România si tranziția către o energie curată, fără emisii - tranziția energetică - oportunitate economică;
✓ PNRR, Fondul de modernizare şi Fondurile Structurale 2021-2027 - trei surse importante de finanțare din fonduri europene a proiectelor
din energie;
✓ Tranziție verde – Finanțarea prin PNRR (Energii regenerabile și eficiență energetică, Valul renovării - Fondul pentru reabilitare energetică
și seismică);
✓ Liberalizarea pieței de energie și gaze naturale:
✓ Strategia de investiții a companiilor de stat din energie;
✓ Investiția la bursă în acțiuni ale companiilor din energie;
✓ Strategia României privind investiția în hidrogen; Hidrogenul - alternativă la combustibilii clasici în transporturi;
✓ Green Deal – o realitate care generează oportunități și implică riscuri;
✓ Energia nucleară – contribuție la realizarea obiectivelor climatice;
✓ Cum prevenim episoadele de blackout?
✓ Când vom avea o Strategie Energetică a României?
✓ Energia bazată pe cărbune - soluții pentru Complexul Energetic Oltenia (CEO) și Complexul Energetic Hunedoara;
✓ România și potențialul ei pentru energiile regenerabile;
✓ Stațiile electrice și mașinile electrice – evoluția din România;
✓ Cum a influențat pandemia activitatea companiilor din energie;
✓ Prețurile la energie din România comparativ cu alte state din UE.
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SPEAKERI
VIRGIL POPESCU
Ministrul Energiei
(tbc)

BENDE SÁNDOR
Preşedintele
Comisiei de Industrii,
Camera Deputaților
(confirmat)

BOGDAN BADEA

SIEGFRIED MUREȘAN

Ministrul investițiilor și
proiectelor europene
(tbc)

Raportor în Parlamentul
European pentru Green
Deal (tbc)

CRISTINA PRUNĂ

ZOLTAN NAGY-BEGE

Vicepreşedinte Camera
Deputaţilor, Vicepreședinte
Comisia pt industrii şi
servicii din Camera
Deputaților (confirmat)

JOHAN MEYER

Preşedintele
Directoratului
Hidroelectrica
(confirmat)

Manager de Portofoliu,
Fondul Proprietatea și
CEO Franklin
Templeton, Sucursala
București (confirmat)

IULIAN IANCU

Moderator
REMUS VULPESCU

Președinte, CNR
CME (tbc)
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CRISTIAN GHINEA

Membru Fondator Think
Tank Financial
Intelligence (confirmat)

Vicepreședinte, Autoritatea
Naţională de Reglementare
în domeniul Energiei
(ANRE) (confirmat)

ADRIAN TĂNASE
Director General,
Bursa de Valori
Bucureşti
(confirmat)

Moderator
ADINA ARDELEANU
Membru Fondator
Financial Intelligence

CRISTIAN BUȘOI

Președintele Comisiei
pentru Industrie, Cercetare
și Energie, Parlamentul
European (confirmat)

NICOLAE TURDEAN
Președinte Agenția
Națională a Resurselor
Minerale (ANRM) (tbc)

BOGDAN CHIRIȚOIU
Președinte, Consiliul
Concurenței (tbc)

AUDIENȚA
Participanți
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Evenimentul se adresează reprezentanților din sectorul energiei, dar și din alte
sectoare conexe și vor fi invitați: oficiali ai autorităților de stat, ambasadori,
oameni de business, top management de companii din domeniul energiei, dar și
alte sectoare, precum industrie, bănci, piața de capital, transporturi, construcții,
IT&C, precum și jurnaliști și alți specialiști din domeniu.

Social Media

În plus, evenimentul va atrage o audiență foarte largă prin transmisiunea LIVE pe
site-ul financialintelligence.ro și expunere pe social media.

Q&A

Participanții vor avea oportunitatea să pună întrebări atât prin formularul de
înscriere de pe pagina evenimentului, cât și în direct, în timpul evenimentului, pe
pagina de Facebook Financial Intelligence, în comentarii.

ORGANIZATOR
• Lansată în septembrie 2018, platforma de știri economice și analize financiare Financialintelligence.ro s-a remarcat de la bun
început în peisajul media economic, dar și pe piața evenimentelor de business, în sectoare de interes strategic, precum energia,
piața de capital, banking sau cibersecurity.
• La mai bine de doi ani de la lansare, platforma de știri economice și analize financiare Financialintelligence.ro a înregistrat un
trafic de 7,3 milioane de afișări.
• 51,5% din publicul Financial Intelligence este format din femei, iar 48,5% sunt bărbați. 55% dintre cititori au între 25 și 44 de
ani, iar încă 17% dintre aceștia sunt persoane cu vâste cuprinse între 45-54 de ani.

• În 2020, financialintelligence.ro a înregistrat 5 milioane de afișări și 2,5 milioane de utilizatori unici, potrivit Google Analytics.
• Evenimentele FINANCIAL INTELLIGENCE sunt locul de întâlnire pentru investitori din România şi nu numai. Acestea au atras,
până acum, în jur de 200.000 de participanți, atât în mediul offline cât și online, reprezentarea fiind la nivel de miniștri, oficiali
de stat, politicieni, investitori, oameni de business și top management de companii.
• Financial Intelligence a fost pionier, precum și inovator în domeniul evenimentelor digitale și hibrid. Ne-am adaptat rapid
modelul de business pentru a ajuta în aceste momente dificile generate de pandemie.
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INFO
Evenimentul se va desfășura ONLINE și va fi transmis LIVE pe site-ul
financialintelligence.ro, pe pagina de Facebook Financial Intelligence, precum și
pe canalul de YouTube Financial Intelligence.
Accesul este gratuit, iar înscrierea se
financialintelligence.ro, la pagina evenimentului.

face

online,

pe

site-ul

Prin înscrierea online, participanții vor avea posibilitatea să trimită întrebări
pentru speakeri, încă de la momentul înscrierii.
Webinarul va fi mediatizat pe site-ul și canalele social media ale Financial
Intelligence, dar și prin partenerii media și partenerii instituționali.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați echipa Financial
Intelligence la adresa de e-mail: office@financialintelligence.ro.

VA MULTUMIM!
Echipa Financial Intelligence
+40 762 226 323
office@financialintelligence.ro
www.financialintelligence.ro

