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Economia lumii este alimentată de energie. Scăderea resurselor și schimbările          
climatice ca rezultat al impactului sever asupra mediului care rezultă din utilizarea continuă             
a combustibililor fosili au motivat un interes tot mai mare pentru sursele regenerabile de              
energie și căutarea unor politici energetice durabile. 

Schimbările necesare pentru a progresa dintr-o economie axată în principal pe           
hidrocarburi la utilizarea resurselor de energie regenerabilă care necesită cercetări științifice           
considerabile, precum și dezvoltarea de noi sisteme de inginerie. Politicile și managementul            
energetic sunt de o importanță primordială pentru dezvoltarea durabilității și trebuie să fie în              
concordanță cu progresele recente în producția și distribuția de energie. 

Conferința îşi propune să vină cu soluții la aceste cerințe viitoare privind energia             
verde, oferind perspectiva asupra provocărilor și soluțiilor cheie cu care se confruntă            
industria energetică pentru a evolua spre economia circulară. 

În cadrul conferinței vor fi invitați actori din mediul de afaceri, non-profit, precum şi              
instituții publice, care acoperă întreaga industrie: de la producție și distribuție, la soluții de              
stocare, sisteme de gestionare a deșeurilor la energie, rețele inteligente și multe altele, astfel              
vor fi prezentate modele de bună practică care să faciliteze tranziția României spre             
economia circulară şi atingerea țintelor impuse de Comisia Europeană. 

TEMATICA 

Sesiunea 1: Tendințele consumatorilor: cum vor evolua așteptările acestora privind          
energia verde şi electrificarea gospodăriilor în următorii 10 ani. 
Sesiunea 2: Distribuție transparentă -  creșterea eficienței energetice și reducerea         
emisiilor. 
Sesiunea 3: Combaterea schimbărilor climatice în sectorul energetic. 
Sesiunea 4: Inovare disruptivă - impactul rețelelor inteligente, a celor mai moderne          
tehnologii pentru obținerea energiei regenerabile precum și TIC care conduc la           
eficiența energetică. 
Sesiunea 5: Măsurare și o mai bună raportare asupra soluțiilor de stocare precum şi             
a sistemelor de gestionare a deșeurilor la energie. 
Sesiunea 6: Cum pot brandurile energetice stabili circularitatea ca principiu de           
funcționare, cele mai bune practici şi lecții învățate. 
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08:30 - 09:00 Înregistrarea participanților 
 

09:00 - 09:20 Cuvânt de bun venit  
● Elena Simina LAKATOS - Președinte IRCEM, Membru ECESP 
● Iulian Robert TUDORACHE - Secretar de stat Ministerul Energiei 
● Adrian GABOR - Vicepreședinte Consiliul Judeţean Brașov 
● Flavius ARDELEAN - Consilier la Ministerul Mediului 
 
09:20 - 10:00 Sesiunea 1 & Sesiunea 2 
● Mihai MACARIE  - Centrul Român al Energiei (CRE) 
● Mihai BALAN  - Asociația Română pentru Energie Eoliană (RWEA) 
● Christina LEUCUTA - Asociația Clusterelor din România (CLUSTERO) 
● Maria DRĂGHICESCU - Director executiv APSNE SUNE 
● Prof.dr.ing. Alexandru STĂNILĂ - Asociația Forumului Inventatorilor din        

România 
 

10:00 - 10:45 Sesiunea 3 & Sesiunea 4 
● Alexandru COMAN & Ioan SABAU - Alianța pentru Energii Regenerabile          

- Miscanthus 
● Rodica LUPU - LOOP OPERATIONS, FOUNDER INGENIUS HUB 
● Gabriela ȚÂRĂU - Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru  
● Lajos VAJDA - Green Energy Innovative Biomass Cluster 
● Ioana VLAICU - Șeful Centrului de Transfer Tehnologic la Institutul          

Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare -           
IMNR 

 
10:45 - 12:00 Sesiunea 5 & Sesiunea 6 
● Denisa DIACONU - Analist Energy Policy Group (EPG) 
● Mihai HUZMEZAN - Adrem Group 
● Prof.dr.ing. Erol MURAD - Universitatea Politehnica din București 
● Adrian TANȚĂU - Coordonator MBA Antreprenoriat și Administrarea        

Afacerilor în Energie 
● Claudiu NEGRIȘAN - Group CFO at ABBC Group BV 

 
12:00 - 12:15 Poză de grup 
 
12:15 - 13:15 Prânz 

 
13:15 - 16:15 WORKSHOP 
 
16:15 - 16:30 Sesiune Q&A, Închiderea conferinței 
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DE CE SĂ PARTICIP? 
● Descoperiți cele mai bune practici din partea liderilor din industrie și obțineți îndrumări             

detaliate cu privire la modul de implementare eficientă a politicilor de economie circulară; 
● Aveți posibilitatea de a discuta cu factori de decizie experimentați ai părților interesate             

cheie din ONG-uri, afaceri, guvern și din lanțul de aprovizionare; 
● Evaluați performanța companiei și descoperiți pe ce trebuie să vă concentrați eforturile; 

 
SITE CONFERINŢĂ: 
Detalii suplimentare privind Conferința “ATRIBUTELE ECONOMIEI CIRCULARE PRIVIND        
EFICIENȚA ENERGETICĂ” pot fi găsite pe paginile: 

● Website http://www.energy-circle.ircem.ro/  
● Facebook https://www.facebook.com/www.ircem.ro/  
● Website www.ircem.ro  

 
 
ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR se poate face on-line accesând link-ul  
https://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=46397a40-bb3c-44f6-9a5f-4f29bfd02e38 
 

În speranţa unei colaborări fructuoase între organizații, vă așteptăm să fiți alături de noi,              
sprijinindu-ne acțiunile pentru facilitarea tranziției spre economia circulară în România.  

Prin intermediul Conferinței “ATRIBUTELE ECONOMIEI CIRCULARE PRIVIND       
EFICIENŢA ENERGETICĂ” ne propunem să implicăm părțile interesate în identificarea și           
conectarea practicilor circulare; formularea de recomandări pentru Guvernul României pentru a           
facilita o tranziție mai eficientă spre economia circulară; și identificarea de oportunități circulare             
pentru consolidarea competitivității economice internaționale și a calității vieții pentru toți. 

Vice prim-ministrul Grațiela Leocadia Gavrilescu, Ministrul Mediului, și-a exprimat sprijinul          
față de proiect pe data de 6 decembrie 2018 în cadrul evenimentului “Virtuous Circles Mission to                
Romania - Povești de succes din domeniul economiei circulare", unde proiectul a fost prezentat              
pentru prima dată publicului: 

"[…] Pentru noi, tranziția spre o economie circulară este o oportunitate excepțională care             
va permite tranziția spre zero deșeuri. Vă susținem proiectul şi vă propun altceva şi anume               
realizarea conferinței naționale pe strategie în economie circulară odată cu preluarea mandatului            
de către România a Președinției Comisiei Europene […]". 

Astfel, demersul nostru este unul ce vrea să contribuie alături de celălalte 8 conferințe              
regionale, pe care vrem să le realizăm în România, ca urmare a angajamentului asumat față de                
ECESP, să contribuim prin consultarea tuturor stakeholderilor la realizarea unei strategii pe            
economie circulară în România pentru perioada 2020 - 2030. 

Conferința este coordonată de IRCEM şi sub auspiciile Platformei Europene a           
Stakeholderilor pe Economia Circulară (ECESP), o inițiativă comună a Comitetului Economic și            
Social European și a Comisiei Europene. Mai multe informații despre acest subiect pot fi găsite               
pe site-ul www.IRCEM.RO sau https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/dialogue. 

Pentru orice informații vă stăm la dispoziție cu mare interes! 

  
Cu deosebit respect,  
Dr. Ing. Ec. Elena-Simina LAKATOS 
Preşedinte IRCEM  
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