Stimate domnule …………………………………………………….
Fundaţia Universitară a Mării Negre (FUMN), Asociaţia „Societatea
Inginerilor de Petrol şi Gaze (SIPG) şi Centrul de Consultanţă Energitică şi
Ambientală (CCEA) organizează la Constanţa, în perioada 18-20 septembrie 2008,
Colocviul internaţional:
ENERGIA - OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE
ÎN REGIUNEA MĂRII NEGRE
Preconizăm desfaşurarea evenimentului cu participarea unui număr de
aproximativ 250 de invitaţi din ţară şi străinătate, incluzând reprezentanţii Preşedenţiei,
Guvernului României şi şefii misiunilor diplomatice din ţarile riverane.
În acest scop, cu onoare, vă adresăm invitaţia de a participa la acestă importantă
manifestare şi totodată de a susţine o conferinţă în tematica colocviului( autorii, titlurile
şi abstractele lucrărilor propuse trebuie comunicate pana la data de 15 august a.c. prin email, simultan, la adresele violeta.dumitriu@petrom.com; g.buliga@sipg.ro).
Menţionând că în cuprinsul catalogului evenimentului vor fi prezentaţi speakerii,
vă rugăm a ne transmite, în timp util, CV-ul (in limba engleză) şi o fotografie a
dumneavoastră (format cdr; jpg; tiff, la o rezoluţie de cel putin 300dpi).
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
tel. +04.021.4060599; fax: +04.021.3192572;
mob. +04.0746.166661, +04.0741.086400; +04.0745.167781;
e-mail: violeta.dumitriu@petrom.com, g.buliga@sipg.ro, puricai@yahoo.com.
Vă rugăm să primiţi asigurarea consideraţiei noastre deosebite.
Cu aleasă stimă,
FUMN
Preşedinte fondator,
Academician Mircea MALIŢA

Asociaţia SIPG
Preşedinte,
Dr.ing. Gheorghe BULIGA

CCEA
Director executiv,
Dr.Ionuţ PURICA

OBIECTIVE
1. Noi sinergii regionale în zona extinsă a Mării Negre privind componentele
sistemului de energie: resurse (petrol şi gaze), transport naval şi prin conducte.
Situaţia actuală şi perspective;
2. Energii neconvenţionale. Iniţiative, studii şi proiecte;
3. Formarea profesională de specialişti în energie şi domenii asociate.Cooperarea
interuniversitară. Proiectul unui masterat cu recunoaştere comună;
4. Participarea comună a companiilor şi universităţilor la Programele de cercetare
finanţate la nivel naţional şi internaţional;
5. Reducerea impactului schimbărilor climatice. Protecţia mediului;
6. Cooperare regională privind riscuri şi securitate în sistemele energetice ale Mării
Negre.

Proiectul de program al Colocviului internaţional:
ENERGIA - OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE
ÎN REGIUNEA MĂRII NEGRE

Ziua I:
-

9,oo-10,oo Înregistrare participanti;
10,oo-11,oo Deschiderea lucrărilor Colocviului;
11,oo-11,3o Pauză;
11,30-14,oo Sesiunea Energie (petrol, gaze,
neconventionale);
14,oo-16,oo Dejun;
16,oo-18,3o Sesiunea Transporturi.
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electrică

şi
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Ziua a II-a:
-

9,oo-11,15
Sesiunea Formare profesională şi cercetare;
11,15-11,3o Pauză;
11,30-14,oo Sesiunea Schimbari climatice şi mediu;
14,oo-16,0
Dejun;
16,oo-18,3o Sesiunea Securitatea regionala;
20,oo
Receptie.

Ziua a III-a:

vizită tematică

Nota: În cadrul programului vor putea fi organizate mese rotunde şi secţiuni tematice, în
funcţie de numarul lucrărilor propuse de participanţi.

