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Nr. 808/22.03.2021 

 

I N V I T A Ț I E 

 

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie aflat în subordinea Ministerului Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului,  organizează programul de perfecţionare profesională: 

INTRODUCERE ÎN PIAȚA PRODUSELOR ENERGETICE ȘI TRANZACȚIONARE 

Durata cursului este de 3 zile și se va desfășura în perioada 12 – 14.04.2021, între orele 

09.00-12.00.  

Programul de perfecţionare va fi susţinut de experţi şi specialişti agreaţi de C.P.P.I. Bușteni şi se 

va desfăşura, online, prin aplicaţia ZOOM. La terminarea programului se eliberează certificat de 

participare. 

Înscrierea la program se face prin completarea şi transmiterea formularului de 

înscriere/comandă, prin fax la nr. 0344/880.190 sau e-mail officebusteni@cppi.ro .  

Taxa de participare la curs - scutită de TVA - este de 900 lei/persoană şi se poate achita, cu  

O.P.  în contul C.P.P.I. Buşteni nr. RO66TREZ52920F331700XXXX, cod fiscal 6884429, deschis la 

Trezoreria Buşteni. 

Vă rugăm confirmați participarea până pe data de 07.04.2021, ora 1600. 

Persoană de legătură: responsabil curs -  Sătmărean Elena telefon 0722.283.319.  

 

 Cu stimă, 
 

Director general,                                                              Director economic,                    
Ilie Marian Zamfir                                                                   Brutaru Marian   

        
 

                     Întocmit,  
                                                                                 Sătmărean Elena 
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INTRODUCERE ÎN PIATA PRODUSELOR ENERGETICE ȘI TRANZACȚIONARE 

REZUMATUL CURSULUI 

Acest curs de trei zile va servi ca o introducere excelentă la principalele mărfuri energetice - petrol, gaze naturale, 
electricitate și cărbune. 

Cursul va începe prin a acoperi caracteristicile lor cheie, producția și piețele de utilizare finală.  Delegații vor 
progresa apoi în direcția învățării mai detaliate a piețelor cu ridicata și cu amănuntul pentru aceste mărfuri.  În 
cele din urmă, cursul va acoperi subiectele cheie și fundamentele comerțului cu energie. 

Acest curs va avea în primul rând un obiectiv european, dar va acoperi piața globală mai largă, după caz. 

CINE AR TREBUI SĂ PARTICIPE? 

Cursul este potrivit pentru oricine dorește să înțeleagă mai bine principalele produse energetice și piețele lor, 
inclusiv noii intrați în industrie, precum și participanții existenți pe piață care doresc să-și extindă cunoștințele de 
piață. De asemenea, ar putea apela la persoanele fizice din partea de servicii a industriei (financiare, software, 
consultanta, etc). 

CONȚINUTUL CURSULUI 

Lanțuri valorice energetice 

 Structura piețelor petrolului și gazelor 
 Principalele etape de creare a valorii în petrol și gaze 
 Principalele etape de creare a valorii în cărbune 
 Principalele etape de creare a valorii în energie electrică 
 Principalele caracteristici ale cărbunelui, petrolului, gazelor și electricității ca mărfuri 

Piețele energetice globale 

 Cererea și cererea globală de petrol, gaze, cărbune și energie electrică 
 Fluxuricomerciale pentru petrol, gaze și cărbune 
 Consumul de combustibili fosili 
 Principalele piețe de utilizare finală pentru petrol, gaze, cărbune și energie electrică 
 Tendințe importante ale industriei energetice 

Combustibili fosili 

 Formarea petrolului, gazelor și cărbunelui 
 Rezervoare de petrol și gaze 
 Petrol și gaze convenționale și neconvenționale 
 Compoziția petrolului, gazelor și cărbunelui 
 Hidrocarburi și importanța dimensiunii și formei 
 Principalele caracteristici de calitate ale țițeiului 
 Principalele caracteristici de calitate ale gazelor naturale 
 Principalele caracteristici de calitate ale cărbunelui 

Extracția combustibililor fosili 

 Obținerea accesului la resurse 
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 Găsirea și forajul pentru petrol și gaze 
 Nisipurile bituminoase și șistul 
 Exploatarea și prelucrarea cărbunelui 
 Resurse și rezerve 

Transport de combustibili fosili 

 Transportul maritim de cărbune, petrol și gaze 
 Transportul conductelor de petrol și gaze 
 Depozitarea petrolului, gazelor și cărbunelui 

Rafinarea petrolului și produsele sale 

 Ce face o rafinărie 
 Procese de rafinare cheie 
 Tendințele industriei de rafinare 
 Amestec și biocombustibili 
 Transportul rutier, aviația și combustibilii marini 
 Lubrifianți și produse de specialitate 
 Petrochimice 

Producerea de energie electrică 

 Tehnologia de generare: turbine și altele 
 Concepte cheie: capacitate, generare, eficiență 
 Unități de ciclu combinate și energie termică și electrică combinată (CHP) 
 Baseload si Peak Loads 
 Răspunsul la dezechilibrul cererii 
 Amestec de combustibil de generare în Europa 
 Utilizarea cărbunelui în producerea de energie electrică 
 Transportul și stocarea energiei electrice 

Piețele creditelor și alocațiilor 

 Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii 
 Credite pentru biocombustibili și alte certificate tranzacționabile 

Piețe de tranzacționare 

 Spot piețele fizice 
 Piețe fizice înainte 
 Contracte pe termen lung 
 Contracte futures tranzacționate la bursă 
 Swap-uri și alte instrumente derivate over-the-counter (OTC) 
 Piețele cu amănuntul 

Motive pentru comercializarea energiei 

 Tranzacționare a ofertei fizice 
 Tranzacționare oportunistă 
 Strategii de tranzacționare non-fizice 
 Tipuri de participanți la piață 
 Apetitul pentru risc 

funcționează tranzacționarea fizică 

 Comerțul maritim cu petrol și cărbune 
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 Comercializarea conductelor de petrol 
 Comercializarea gazelor și a energiei electrice în Europa 
 Rolul operatorului de sistem de transport și al utilizatorilor rețelei 
 Echilibrare 
 Alocarea capacităților și tranzacționarea 

Locații și piețe de tranzacționare 

 Principalele piețe de tranzacționare a petrolului 
 Principalele piețe de comercializare a cărbunelui 
 Acorduri de comercializare a gazelor naturale 
 Acorduri de comercializare a energiei electrice 

Mecanisme de stabilire a prețurilor 

 Prețuri fixe și floating 
 Postat și procesul oficial de vânzare 
 Prețuri de referință în comerțul cu petrol 
 Prețuri-cheie pe piețele gazelor naturale 
 Prețuri-cheie pe piețele cărbunelui 
 Prețuri forward, backwardation și contango 

Mecanisme de piață și de tranzacționare 

 Tranzacționare bilaterală, OTC și Exchange 
 Mecanisme de pool și licitație 
 Oferte (bids & Offers) 
 Tipuri de comenzi 
 Tranzacționare pe ecran 
 Acorduri contractuale 

DetaliiLE Comoditatilor 

 Calitatea și valoarea țițeiului 
 Măsurarea țițeiului și unități 
 Măsurarea gazelor naturale și unități 
 Calitatea și valoarea cărbunelui 
 Măsurarea cărbunelui și unități 

Flexibilitate 

 Nevoia de flexibilitate în domeniul gazelor și al energiei electrice 
 Surse de flexibilitate fizică 
 Valoarea stocării 
 Tranzacţionare  
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE/COMANDĂ   Nr.          Data   

 

LA CURSUL ___________________________________________________________________ 

organizat la CPPI BUȘTENI în data de _________________ 

 
 

S.C./C.N./R.A. _______________________________________________________________________________      

Nr. înmatric. în Reg. Comerțului       C.I.F. ____________________________ 

Sediu social        Localitate      Județ/Sector ________ 

Cont IBAN         Banca _________________________________ 

Tel.       Fax      E-mail ___________________________ 

 

Desemnăm pentru participare la curs următoarele persoane: 

 

1. Nume, prenume participant _________________________________________________________________ 

Tel. _____________________Fax ___________________ E-mail _____________________________________ 

având funcția____________________________________ 

 

2. Nume, prenume participant _________________________________________________________________ 

Tel. _____________________Fax ___________________ E-mail _____________________________________ 

având funcția____________________________________ 
 

 

Obiectul comenzii: Admiterea participării la curs. 
 

Destinatarul comenzii: Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (CPPI) - Bușteni,  

Adresa: Str. Paltinului nr. 16, Bușteni, Jud. Prahova, CIF: 6884429,  

Cont IBAN RO66TREZ52920F331700XXXX, deschis la  Trezoreria Statului, Bușteni. 

 Modalitate de plată:  ordin de plată □   
 PLATA CURS în cont = RO66TREZ52920F331700XXXX, CIF = 6884429 
  

 Prezentul formular de înscriere/comandă, reprezintă  comandă fermă și ține loc de contract. 
 

 

                          EMITENT 

  Semnătura și ștampila unității 

 
În temeiul Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, vă informăm că datele completate în acest formular 
vor fi utilizate doar în scopul pentru care au fost solicitate, și anume: înregistrarea dvs. în baza de date a CPPI ca 
participant la curs, rezervarea serviciilor de cazare și masă solicitate, emiterea documentelor fiscale, completarea 
și eliberarea certificatelor de absolvire, a suplimentelor descriptive, adeverințelor, registrelor de evidență, 
completarea tabelelor nominale de evidență a plății, precum și pentru furnizarea informațiilor privind derularea 
cursului. 
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