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În perioada desfășurării celei de-a VI-a ediții ExpoEnergiE – Târg international de 

energie regenerabilă, energie convențională, echipamente și tehnologii pentru industria de 

petrol și gaze naturale/12-15 octombrie 2016, la Centrul Expozițional ROMEXPO, București,  

Asociația “SOCIETATEA INGINERILOR DE PETROL ŞI GAZE”(SIPG) organizează, în 

zilele de 13 – 14 octombrie 2016, Conferința cu tema “INTERSCHIMBABILITATEA 

SURSELOR ȘI INTERCONECTAREA SISTEMELOR ENERGETICE” și Simpozionul 

aniversar: “SIPG – 15 ani în avangarda industriei petro-gaziere românești”.  

 

 

PROGRAMUL Conferinței/ Simpozionului 

 

 Ziua I/ 13.10 2016 

- orele  9,00 – 9,30  -  primirea invitaților 

- orele  9,30 – 18,00 -  Conferința:  

“INTERSCHIMBABILITATEA SURSELOR ȘI 

INTERCONECTAREA SISTEMELOR ENERGETICE” 

 

            –  Cuvânt de deschidere din partea organizatorilor și invitaților 

            –  Sesiunea I: “Interschimbabilitatea surselor energetice”: Aparate/motoare cu 

alimentare duală: central murale/gaze/gaz condensate, automobile hybrid cu motoare 

benzină/motorină/gaz lichefiat/electrice, autocamioane acționate de motoare cu gaze 

comprimate; Surse de încălzire alternativă energie neconvențională/ energie convențională de 

metan; Cogenerare. 

            –  Sesiunea a II-a: Rezerve neconvenționale de gaze(geotermalism/hidrați de metan); 

Conservarea energiei(înmagazinarea subterană, pile voltaice) 

      –  Sesiunea a III-a: “Interconectarea sistemelor energetice”:  

 Accesul la Sistemul de transport energie electrică; 

 Sisteme de transport energie electrică transnaționale; 

 Interconectări ale Sistemului național de conducte pentru transportul gazelor 

naturale. 

 

 

 Ziua a II-a/14.10.2016 
- orele  9,30 – 10,00  -  primirea invitaților 
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     -    orele 10,00 – 14,00 – Simpozionul aniversar: 

“SIPG – 15 ani în avangarda industriei petro-gaziere românești” 

 

 “Responsabilitatea socială a corporațiilor transnaționale”; 

 

 Raport asupra principalelor realizări ale Asociației „SOCIETATEA INGINERILOR 

DE PETROL ȘI GAZE” (SIPG) în cei 15 ani de existență;  

   

 Decernarea de Diplome de excelență unor membri SIPG. 

 

 
Informatii suplimentare din partea SIPG se pot obține telefonic sau prin e-mail la: 
 mob. 0746 166661/Dr.ing. Gheorghe BULIGA; g.buliga@sipg.ro 
 mob. 0741 086400/Dr.ec. Violeta ȘUFAN-DUMITRIU; violeta.sufandumitriu@gmail.com 

mailto:g.buliga@sipg.ro
mailto:violeta.sufandumitriu@gmail.com

