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Ploiești, 29 noiembrie 2018
COMUNICAT DE PRESĂ
Primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, a participat la cea de-a doua ediție
Aspen Energy Summit, eveniment care s-a desfășurat, ieri, la Ploiești.
La reuniune au fost prezenți și președintele Institutului Aspen, dl. Mircea Geoană, președintele
Consiliului Județean Prahova, domnul Bogdan Toader, ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și
antreprenoriat, domnul Radu - Stefan Oprea, reprezentanții administrației centrale și județene, precum
și invitați din țară și străinătate ai unor importante firme de profil.

Discuțiile abordate în cadrul evenimentului au inclus și rolul municipiul nostru în contextul tendințelor
viitoare europene din domeniul energetic, relațiile axei Uniunea Europeană – Statele Unite ale
Americii privind dezvoltarea energiei, conectarea amplă a României la contextul european și global în
ceea ce privește tendințele energetice și impactul pe care aceste evoluții îl vor avea asupra industriei și
cetățenilor.
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Europene este o altă temă analizată de experții prezenți la importantul eveniment din domeniu.
În acest context, primarul municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, a declarat în cadrul
Aspen Energy Summit că, “Ploieștiul are o nouă strategie, iar în centru acesteia stă centrul
universitar “Petrol Gaze” din municipiul nostru. Avem un parteneriat solid, prin care vom crea centre
de cercetare. Trebuie să ne gândim la energie, dar si la energiile regenerabile. Avem un plan stabilit
de dezvoltare a mobilității, care presupune un acces mai rapid în viitoare centre de investiții. Sper si
am încrederea că alături de Universitatea “Petrol Gaze” Ploiești, instituțiile publice și comunitatea de
afaceri vom îmbunătăți calitatea vieții pentru ploieșteni.”

Reamintim faptul că, Aspen Energy Summit este un eveniment organizat de Institutul Aspen din
România în parteneriat cu Primăria Municipiului Ploiești, Consiliul Județean Prahova, Prefectura
Prahova, Universitatea “ Petrol - Gaze” Ploiești și Camera de Industrie și Comerț Prahova și se
desfășoară la centrul “Lumina Verde” din cadrul Parcului Industrial Ploiești.
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