Masa Rotundă
„MICROHIDROENERGIA ÎN 2014,
PROBLEME ŞI SOLUŢII”

Asociaţia Română pentru Microhidroenergie (ARmHE) şi
R.E.S. Group - Târg Internaţional de Energii Regenerabile şi Eficienţă Energetică în
Construcţii (RoEnergy),
au plăcerea să vă invite la a treia ediţie a evenimentelor în parteneriat:
Masa Rotundă
„MICROHIDROENERGIA ÎN 2014, PROBLEME ŞI SOLUŢII”
care va avea loc joi, 12 iunie 2014, sala conferinţe H 106, ROMAERO, Bdul Ficusului, 44,
sector 1, Băneasa, Bucureşti, între orele 14.00-17.00.
ARmHE este singura asociaţie juridică română non-profit afiliată la Asociaţia Europeană
pentru Microhidroenergie – ESHA, care promovează energiile regenerabile, cu accent pe
microhidroenergie – energia produsă în microhidrocentrale. Misiunea noastra este de a
reprezenta interesele companiilor din domeniul microhidroenergiei, vis a vis de:
- Guvern, de fiecare dată când acesta intenţionează să modifice cadrul legislativ – o
facem atât din exterior, prin intâlniri şi sesiuni cu factorii de decizie, cât şi din interior, ca
membru al comisiilor responsabile cu întocmirea proiectelor legislative.
- Autorităţi centrale şi locale, în procesul de autorizare şi operaţionalizare a unităţilor
hidroenergetice.
Forţa noastra de negociere şi persuasiune depinde într-o măsură importantă şi de implicarea
membrilor noştri. De aceea va invităm sa ne fiţi alături în demersul nostru de a schimba
peisajul leglativ şi perceptia autorităţilor relativ la microhidroenergie.
Un pas spre îndeplinirea acestui obiectiv este prezenţa dumneavoastră la această masă
rotundă – participarea este gratuită, însă contribuţia pe care o puteţi aduce, foarte importantă
în promovarea intereselor sectorului microhidroenergiei.
RoEnergy South-East Europe este un Târg Internaţional de Energii Regenerabile şi
Eficienţă Energetică - specializat pe promovarea tehnologiilor şi conferinţelor din domeniul
energiei regenerabile şi al eficienţei energetice în două locaţii din România: Bucureşti şi
Timişoara şi a ajuns la ediţia a IV-a în Bucureşti şi ediţia a VI-a în România.
Masa Rotundă este organizată în cadrul târgului internaţional „RoEnergy South-East
Europe Bucureşti 2014” care se desfăşoară la ROMAERO între 11 şi 13 iunie 2014.
Program
1. Schema suport versus taxe şi probleme pentru microhidrocentrale
2. Activităţi de lobby ale ARmHE la nivel naţional şi European
3. Alte activităţi ARmHE
4. Atragere de noi membri în asociaţie
5. Discuţii libere pe temele anterioare + propuneri de dezvoltare a ARmHE
6. Prezentări ale companiilor din domeniu - pentru susţinerea asociaţiei prin sponsorizări
Persoanele care doresc să prezinte lucrări legat de temele propuse, sunt rugate să trimită
textul prezentării prin e-mail la bogdan.popa@rosha.ro, până la 10 iunie 2014.
Sponsorii care doresc să susţină asociaţia şi să contribuie la buna realizare şi desfăşurare a
Mesei Rotunde, vor beneficia de publicitate, prin materiale de prezentare atât în timpul Mesei
Rotunde cât şi la standul ARmHE din cadrul târgului, prin bannere pe website-ul ARmHE şi
prin postere amplasate în sala evenimentului. De asemenea, pot avea scurte prezentări ale
companiei sau produselor în timpul derulării Mesei Rotunde.
VĂ AŞTEPTĂM !
Pentru detalii luaţi legătura cu Cristina Voicu, 0723202310, voicu@confima.ro.
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