
INVITAŢIE
 

Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură
Constanţa, este al doilea înalt reprezentant al comunității locale, alături de primarul

Decebal Făgădău, care a confirmat participarea la conferința pentru eficiență
energetică din Constanța.

Miercuri, 4 iulie, de la ora 09, la sala Seneca din Hotel Ramada, Constanța,
energynomics.ro organizează al patrulea eveniment din acest an, în seria dedicată
Eficienţei Energetice: „Inovație și soluții verificate pentru eficiență energetică”,

în cadrul campaniei energynomics.ro 
“Eficienţă energetică pentru rezultate care contează”, cu sprijinul Camerei de

Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, prin Enterprise Europe
Network Constanța.

        Vorbitori confirmați
Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanța
Ion-Dănuț Jugănaru, Director General al Camerei de Comerț, Industrie, 
Navigație și Agricultură Constanța – CCINA
Irina Nicolau, Departamentul pentru eficienţă energetică, ANRE
Andrei Bucur, Business Development Manager, MET România Energy
Adrian Vlăduț, Application Engineer, Phoenix Contact
Victor Năstase, Industrial Manager, Lubexpert România
Bencze Dénes, manager DynoTeq Technology
 
Am invitat peste 100 de experți din sectorul energetic, factori de decizie din 
autoritățile publice din România și companii – de la start-up-uri și IMM-uri, la
cele mai mari întreprinderi, interesate de subiecte precum: legislația și 
reglementările privind eficiența energetică, finanțarea pentru proiecte de 
eficiența energetică și sprijin pentru autoritățile publice și IMM-uri.

1.

Au confirmat participarea deja reprezentanți ai următoarelor organizații și instituții:
AB Energy, AGIR Constanța, Asociația Română pentru Locuințe Casa Plus, Camera de
Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta – CCINA, Chorus, Enel Energie,

EnergoBit, Fondul Român pentru Eficiența Energiei, HYDAC, Lubexpert, PET
Communications, Phoenix Contact, Primăria Constanța, RADET Constanța, Robomatic

Process Control, Casa Auditorilor SRL, Wattrom.

 
Participarea este gratuită pe baza confirmării prezenței dumneavoastră

la claudia.iancovici@wing-media.com.
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Conferinţa este organizată de energynomics.ro cu sprijinul partenerilor noştri:
Dynoteq Technology, Lubexpert, MET România Energy, Phoenix Contact,

Stratum Enclosures.

Mai multe informaţii găsiţi în pagina evenimentului:
„Inovație și soluții verificate pentru eficiență energetică”. 

 
 Vă rugăm să ne transmiteți răspunsul referitor la interesul dumneavoastră

de a participa la telefon +4 021 230 20 22 
sau pe e-mail: claudia.iancovici@wing-media.com.

Participare
Accesul la conferinţă este deschis tuturor profesioniștilor din industria energetică
românească, precum și din sectoarele conexe, pe baza confirmării de participare

transmise de energynomics.ro.

În 2017 am organizat patru conferinţe cu scopul de a sublinia necesitatea și beneficiile
implementării auditurilor energetice, cu exemple de acțiuni și tehnologii pentru
creșterea eficienței energetice. În 2018, am organizat deja trei conferințe; pe 14

martie, la Iaşi, pe 26 aprilie, la Cluj-Napoca, pe 22 mai, la Timișoara.
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