
Grupul editorial Finmedia, cu o prezenţă de 18 ani în piaţa media şi în cea de evenimente, va 
organiza, în premieră în România, la finalul lunii octombrie.  FORUMUL MINIER ROMÂN, 
eveniment ce se va desfăşura într-un format unic, bazat în special pe dialogul direct cu cei mai 
importanţi jucători din domeniul resurselor minerale. 

Mutările din zona factorilor de decizie fac din 2013 un an al schimbărilor legislative atât în 
domeniul energiei cât şi în cel al resurselor minerale iar investitorii privaţi aşteaptă semnale 
pozitive pentru a-şi putea crea planurile pe viitor.

FORUMUL MINIER ROMÂN  pune faţă în faţă decidenţi din partea statului, specialişti 
din piaţă, dar şi mari companii care au avut curajul să investească, care cred în potenţialul 

României şi cred că ţara noastră poate deveni lider regional.

Care sunt variantele de lucru pentru legea redevenţelor? Cum vrea statul să împace sistemul 
de concesionare cu cerinţele de predictibilitate fiscală ale investitorilor? Ce noutăţi avem în 

sectorul minier din punct de vedere strategic? Care va fi politica în domeniul resurselor 
naturale sau a producţiei de energie? Cum s-a schimbat contextul european în condiţiile crizei 

şi cum se vor vedea aceste schimbări pe scena locală? Răspunsurile le veţi afla la 
FORUMUL MINIER ROMÂN .

5 motive pentru a participa la FORUMUL MINIER ROMAN :

Aflaţi informaţii şi interpretări de actualitate despre oportunităţile şi riscurile din domeniul 
resurselor naturale
Mesajul dumneavoastră va ajunge în mod direct în faţa unui public select –  factori de decizie 
din companii şi instituţii
Networking - găsiţi aici partenerii potriviţi pentru afacerea dumneavoastră
Veţi avea acces la strategii şi soluţii direct de la reprezentanţii din domeniu, dar şi de la 
concurenţi
Compania dumneavoastră va avea vizibilitate şi post eveniment în publicaţiile Finmedia

Partener



 9.30-9.45

 9.45-10.50

14.30-16.30

16.30-17.00

 11.20-13.20

AGENDA

10.50-11.20   Pauză 

13.20-14.30   Pauză de prânz

Deschiderea conferinţei
Moderator Mihai Săndoiu  - salutul de bun venit, obiectul forumului
     - prezentarea și mesajul instituțiilor ce patronează forumul
       (Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului)

SESIUNEA I
Moderator Prof. Dr. Matei Lucian (Universitatea București)

     - Strategia industriei miniere
     - Dezvoltarea industriei miniere - un motor al creșterii economice?
     - Opţiuni de finanţare
     - Riscul de mediu

SESIUNEA II
Moderator Prof. Dr. Gheorghe Popescu (Universitatea București)
Strategia industriei miniere. Oportunităţi în industria minieră
     - Resursele minerale
     - Proiecte de explorare şi exploatare a resurselor minerale
     - Privatizări în curs
     - Tehnologii moderne pentru minereuri metalifere şi nemetalifere

Speakeri:
     Bogdan Badea: Secretar de Stat, Ministerul Economiei 
     Dr. Ing. Maricel Popa: Secretar de Stat, Departamentul pentru energie, Ministerul Economiei 
     Reprezentant: Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

Masă rotundă: Perspective asupra investiţiilor în minerit 
Moderator Grigore Pop: Director general Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

     - Dezvoltarea mineritului
     - Promovarea potenţialului de resurse minerale

 Concluzii şi închiderea conferinţei 

Sorin Encuțescu: Consilier al Primului ministru
Grigore Pop: Director general Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

Cadrul legislativ:
     - Noua lege a minelor
     - Redevenţe şi alte taxe colaterale pentru implementarea şi dezvoltarea minereului
     - Licenţe de exploatare
Speakeri:
     Iulian Iancu: Deputat, Preşedintele Comisiei pentru servicii şi industrie din Camera Deputaţilor
     Gheorghe Duțu: Președinte,  Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

Speakeri:

                    Dr.Marcel Mărunţiu: Director ştiinţific Institutul Geologic Român 
      Prof Dr. Dumitru Fodor, Asociația Profesională Munții Apuseni, Rolul organizațiilor profesionale de profil
      Karim Kheirat Fabrice: Director Risk Consulting, KPMG
      Reprezentant Salina Turda: Exploatare si dezvoltare durabilă
      Aurel Gheorghe, Formin
      Nagy Karoly – Solarex, Ape geotermale – finanțare și dezvoltare durabilă 
      SC SAMAX Romania Valorificarea resurselor – un succes pentru toți
      INCDMRR: Tehnologii moderne de depunere a sterilelor miniere de procesare
                  -Dr. Ing. Marius Zlăgnean, Șef laborator Tehnici și Tehnologii de Procesare, INCDMRR
                  -Dr. Ing. Sorin Mihai, Șef laborator Tehnici și Tehnologii Geominiere, INCDMRR
      Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale


