
 
 
-Conferinţă sponsorizată de SNTGN Transgaz SA, jucător cheie în industria gazului românesc- 
 
La prima sa ediţie în România, „GIE Annual Conference 2008”, va reuni reprezentanţi oficiali ai 
Comisiei Europene, Parlamentului European, Autorităţilor de Reglementare, precum şi ai 
Organizaţiilor Internaţionale şi ai Industriei de Gaze. Evenimentul este organizat în parteneriat 
cu SNTGN Transgaz SA şi se va desfăşura în perioada 23-24 octombrie la Hotel Radisson din 
Bucureşti.  
 
Printre numele sonore din industrie, ce vor lua parte la eveniment, amintim: domnul Marcel 
Kramer, preşedintele GIE; domnul Varujan Vosganian, Ministrul Economiei şi Finanţelor; 
domnul Gergely Olosz, preşedintele ANRE; domnul Ioan Rusu, director general SNTGN 
Transgaz SA. 
 
În cele două zile se vor susţine dezbateri interactive, vor exista întrebări la care se vor oferi 
raspunsuri concrete şi  concluzii punctuale. Obiectivul conferinţei îl constituie informarea şi 
schimbul de opinii în domeniul strategiei, tehnologiei si aplicarii acestora, în special pentru 
gazele naturale. Printre punctele de dezbatere se află şi situaţia actuală pe plan european a 
industriei gazelor naturale, cât şi rolul pe care îl joacă România în acest context. 
 
În partea introductivă a  conferinţei „GIE Annual Conference 2008”, domnului director general al 
SNTGN Transgaz SA, Ioan Rusu va susţine un opening speech, în cadrul căruia va prezenta  în 
premieră noua identitate vizuală a societatii. Această schimbare presupune o nouă sigla, un nou 
slogan, o atitudine de invingător şi o misiune şi viziune specifice unui important transportator de 
gaze naturale pe piaţa europeană. 
 
Noua identitate vizuală Transgaz are o misiune fundamentală:  includerea trecutului, prezentului 
şi viitorului companiei într-un semn plastic viu, puternic şi reprezentativ, capabil sa intre în relaţii 
armonice cu celelalte elemente identitare: forma mesajului central, paleta cromatică de bază şi 
extinsă, caracterele literelor şi toate categoriile de imagini alese sa vorbească despre lumea 
Transgaz. 
 
Pentru mai multe detalii despre ediţiile precendente, despre programul conferinţei, speeckeri şi 
participanţi găsiţi accesând pagina de webmail: http://www.gie.eu.com/conference.  
 
Vă aşteptăm să vă alăturaţi nouă, cu această ocazie deosebită, pentru a lua parte la un 
important pas pentru industria gazelor naturale autohtonă. 
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