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Proiectul se desfășoară sub forma unor dezbateri online la care Călin Vilt – expert în energie, Alexandru Pătruți
– expert în resurse minerale, Ioan Iordache – expert în hidrogen și resurse energetice noi, Andrei Ceclan –
expert în eficiența energetică și Dumitru Chisăliță – expert gaze naturale, vor analiza strategiile și politicile
publice propuse românilor pentru alegerile din anul 2020.

În preajma alegerilor Parlamentare, Asociația Energia Inteligentă a inițiat un proiect care reunește cinci
specialiști de marcă ai principalelor sectoare energetice, care vor analiza Programele de Guvernare – Capitolul
Energie, pe care diversele formațiuni politice la propun românilor în vederea alegerilor din anul 2020.

Alături de cei cinci specialiști din energie, invităm să se alăture dezbaterilor noastre reprezentanți ai partidelor
politice, responsabili pe domeniul energie care să ne expună strategiile si politicile de dezvoltare pentru sectorul
energetic și să le dezbată împreună cu invitații noștri.

Dezbaterea este una fără nuanță politică, invitații vor analiza componenta de energie a programele de guvernare doar prin
prisma calității de expert. Ne dorim să fim parteneri de dialog, cu scopul de a facilita accesul la informație a tuturor celor
implicați în sectorul energetic - factori de decizie, manageri, consultanți, specialiști, reprezentanți ai autorităților de stat, mass
media și alții, astfel încât să își poată exprima votul în mod conștient, informat și în acord cu interesele sale economice.
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Dumitru Chisăliță
Expert Gaze Naturale

Dumitru Chisăliță este expert tehnic și consultant în
domeniul petrolului și gazelor naturale, cu certificări acordate de
Asociația Experților Europeni Agreați care are sediul la Paris și de
către Ministerul Justiției din România. Are o experiență de peste
10 ani în poziții de management în cadrul unor companii din
sectorul gazelor naturale și a fost consilier pentru doi foști miniștri
responsabili de sectorul energetic, având o activitate profesională
și academică de peste 22 de ani.
Dumitru Chisăliță este Președintele Asociației Energia Inteligentă
ce reunește profesioniști din domeniul energiei electrice și
gazelor naturale și care militează pentru un preț corect al gazelor
naturale și pentru creșterea transparenței în piața de energie din
România. Misiunea asociației este de a contribui la o bună
informare a consumatorilor de gaze și de energie din România.

EXPERȚI 

INVITAȚI
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Călin Vilt
Expert în Energie

Călin Vilt a activat în zonele de activitate ale Programului
Nuclear National. Este Consilier Stiintific Onorific la Comitetul
National Roman al Consiliului Mondial al Energiei cu preocupări
deosebite în domeniul Studiilor World Energy Council,
Cercetare-Dezvoltare Standardizare și membru în Comitetele
Tehnice pentru Orase Inteligente din cadrul ASRO și al
Comitetelor Tehnice IEEE, CEN, CENELEC, participant activ la
elaborarea Strategiilor și programelor naționale de energie,
mediu și schimbări climatice, dezvoltarea programelor de
electromobilitate și tehnologii de stocare cu Hidrogen. De
asemenea, este membru în Conducerea executivă a Clusterului
Smart City of Romania-SCOR care promovează de peste 6 ani
dezvoltarea Conceptului de Comunități Sustenabile în Romania
și în Uniunea Europeană.

Alexandru Pătruți este din 1999 doctor în geologie în cadrul
Universității București. Are o experiență de peste 35 de ani în
domeniul resurselor minerale și energetice, atât în lucrări de
teren cât și în coordonarea activității la nivel național
(Secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerțului și
Mediului de Afaceri, Președinte al Agenției Naționale pentru
Resurse Minerale). Este laureat al Premiului Gr. Cobalcescu al
Academiei Române, membru în diverse asociații profesionale
și autor a numeroase lucrări stiințifice prezentate la
simpozioane și congrese interne și internationale. În prezent
este consilier stiințific în cadrul Comitetului National Român
al Consiliului Mondial al Energiei

Alexandru Pătruți
Expert în Resurse Minerale
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Dr. Ioan Iordache
Expert în Hidrogen și
Resurse Energetice Noi

Dr. Ioan Iordache este Director al Departamentului de Transfer

Tehnologic din Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare

pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – ICSI Rm. Vâlcea.

Calificarea și experiența sa s-au concentrat în domeniul

tehnologiilor hidrogenului și protecției mediului. Are o

experiență serioasă în domeniul dezvoltării durabile, incluzând

atât activități din cercetare-dezvoltare cât și din industrie. De

asemenea este autor și coautor al unui număr de lucrări de

cercetare (54) și cărți (5) în domeniul său de activitate,

contribuția sa științifică incluzând și participări la conferințe

(124), participarea la proiecte naționale și internaționale de

cercetare-dezvoltare (20). Dr. Iordache este membru în comitete

științifice și asociații profesionale, științifice și tehnice. Dr.

Iordache este Director Executiv al Asociației pentru Energia

Hidrogenului din România.

Andrei Ceclan, îndeplinește rolul consultativ de manager 
energetic pentru mai multe comunități locale din România, 
fiind implicat activ în managementul energetic urban, prin
proiecte de infrastructură și de cercetare-inovare n eficiența
energetică. De asemenea, prin rolul de președinte al 
AsociaȚiei Profesionale "Societatea Auditorilor și
Managerilor Energetici din Romania" (SAMER) reprezintă
profesional peste 300 de manageri energetici din industrie și
localități din România.

Andrei Ceclan
Expert în Eficiență Energetică
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