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Domnul Director General Executiv Dr.Ing Ion Conecini
FEDERAŢIA PATRONALĂ ENERGETICA
Aşa cum cunoaşteţi, în anul 2007 a fost înfiinţat şi înregistrat legal "Clubul CO2” din Romania,
asociaţie profesională care îşi propune desfăşurarea de activităţi specifice în direcţia reducerii emisiilor
de CO2 în atmosferă, prin captarea şi stocarea geologică a acestora. Intenţia fondatorilor este de a oferi
organizaţiilor interesate o platformă de realizare a schimburilor de informaţii, de realizare a unor
proiecte comune, eventual propuneri legislative sau acţiuni guvernamentale în acest domeniu. Clubul CO2
este practic deschis tuturor persoanelor si organizaţiilor din România sau din strainatate, interesate de
domeniul captării şi stocării geologice a CO2.
Până în prezent, pe langă membrii fondatori - GeoEcoMar şi NHN Ecoinvest, au mai aderat la
clubul nostru: Institutul de Studii şi Proiectări Energetice - ISPE şi Exploration & Production Petrom
Business Unit, din România, dar şi Schlumberger Carbon Services, precum şi Geogreen, ambele din
Franţa. De asemenea, au fost stabilite parteneriate cu o serie de asociaţii de profil din ţară şi din
străinatate, dintre care menţionăm: Reţeaua europeană " CO2 GeoNet", Comitetul Naţional Român pentru
Consiliul Mondial al Energiei şi Bucharest Geoscience Forum, care participă nemijlocit la organizarea
Workshopului, precum şi Reţeaua europeană "CO2 Net", Asociaţia Patronală "Energia", "Carbon Capture
& Storage Association" din Marea Britanie, CO2 Club, din Italia şi ADEME - CO2 Club, din Franţa,
aceasta din urmă fiind modelul după care a fost constituit Clubul nostru.
I. Convinşi că unele dintre organizaţiile care fac parte din FEDERAŢIA PATRONALĂ

ENERGETICA pot juca un rol deosebit de important în cadrul activităţilor Clubului CO2 din România, vă

rugam să le transmiteţi invitaţia de aderare la această asociaţie. Ataşăm o copie a Statutului Clubului CO2
[1] şi un Formular de aderare [2]. Ataşăm, de asemenea, versiunea în limba română a Broşurii oficiale a
Reţelei Europene CO2 Net [3] şi ultimul număr al Newsletter-ului Reţelei Europene ENeRG [4], care
conţine Profilul de ţară al României.
II. O primă manifestare tehnico-ştiinţifică a Clubului CO2 - Workshopul "Promovarea Captării şi
Stocării CO2 în România", iniţiat de Asociaţia "Clubul CO2” din România, împreuna cu Reţeaua Europeană
”CO2 GeoNet”, cu susţinerea ştiinţifică a Comitetului Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei şi
Bucharest Geoscience Forum, este organizat în colaborare cu Institutul Naţional de Geologie si
Geoecologie Marina - GeoEcoMar şi Institutul de Studii şi Proiectări Energetice - ISPE SA şi va avea loc
în perioada 11-12 septembrie 2008, în Hotelul RIN Grand Bucuresti, Sala Paris. Ataşăm Programul
workshopului [5], care include Formularul de inregistrere şi vă invitam cu cordialitate să participaţi la
Workshop, împreună cu colegii Dumneavoastră!
III. Schlumberger Carbon Services şi Geogreen, din Franţa, precum şi Rompetrol Rafinare, din
Romania, au decis deja să sponsorizeze Workshopul nostru, la nivelul Gold! Vă rugăm sa examinati
posibilitatea de a transmite invitaţia noastră de a sponsoriza Workshopul din septembrie, organizaţiilor
membre ale FEDERAŢIEI PATRONALE ENERGETICA interesate! In acest scop vă trimitem Niveluri
şi Beneficii ale sponsorizarii [6], precum şi Formularul de sponsorizare [7].
Vă mulţumim anticipat pentru colaborare şi vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie!
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