SUB EGIDA

PARLAMENTUL ROMANIEI
Comisia pentru învățământ, știință, tineret si sport
Comisia pentru administrație publica si organizarea teritoriului

Agenda PROIECT

Smart City in Romania - SmartGovernance for Smart Citizens
Este timpul ca administrațiile publice din România să pună forța tehnologiei în slujba cetățenilor și să facă
primii pași reali către guvernarea inteligentă. După ce la ultimele două ediții am dezbătut concepte și am
analizat strategii de colaborare, în 2017 ne propunem o abordare concretă a proiectelor smart city, de la
definirea cerințelor și obiectivelor, pănă la gestionarea achizițiilor și măsurarea rezultatelor. Vom afla de la cei
care au început deja aventura smart city (în egala măsură beneficiari și furnizori de soluții), cum se conturează
cele mai bune practici și care sunt cele mai dificile obstacole, atât la nivel de tehnologie cât și de proceduri și
colaborare interdisciplinară. Totodată vom încerca să reflectăm prezentul și mai ales viitorul pieței de
electromobilitate și cum se implică autoritățile în dezvoltarea acestui domeniu. Cea de a doua zi va aduce o
analiza extinsă a solutiilor ITC pentru „smart administration” și a modului în care tehnologia asigura progresul.
Vom încheia evenimentul în același registru concret, cu un workshop dedicat achizițiilor publice din sfera smart
city, intrarea pe bază de invitație.
ZIUA I
10 octombrie 2017
www.smartcitiesofromania.ro
09:00-09:30
09:30-12:00

Înregistrarea participanților/ Cafea de întâmpinare
Smart City in Romania - Get the know how to make technology work for people


Mesaj adresat participantilor din partea organizatorilor – Liliana Balici, Director General
ITS Events Management

PANEL
Este timpul ca administrațiile publice din România să pună forța tehnologiei în slujba cetățenilor
și să facă primii pași reali către guvernarea inteligenta. Cum trebuie însă abordate proiectele
smart city, cine deține expertiza și cum se conturează cele mai bune practici? CINE și CUM va

acționa pentru punerea în practică a conceptelor? În cadrul panelului vor participa reprezentanți ai
tuturor instituțiilor de stat implicate, precum și ai administrației centrale sși locale, consultanți de business
etc.

Moderatori:
Constantin RUDNIŢCHI, Jurnalist RFI Romania
Dorin DUMITRESCU, Preşedinte Organizația Română pentru Implementarea Sistemelor
Inteligente de Transport (ITS Romania)
Invitați:











12:00-12:30

Senatul României. Comisia pentru administrație publica si organizarea teritoriului
Dr. Henriette VAN EIJL, Policy Coordinator Innovative and Sustainable Mobility, Smart
cities, Comisia Europeana – DG MOVE
Venera VLAD, Associate Director Banca Europeana pentru Reconstrucții si Dezvoltare
(BERD)
Bogdan PUŞCAŞ, Președinte Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP)
Sorin CHIRIŢĂ, City Manager Primăria Municipiului Bucureşti
Nicolaie MOLDOVAN, City Manager Alba-Iulia
Robert KRISTOF, City Manager Timisoara
Iuliana CHILEA, Director General Asociația de Standardizare din România (ASRO)
Cătălin Hristea
DAHUA – Main Sponsor
HELINICK – Innovation Sponsor

Pauza de cafea / Vizitare expoziție

12:30-13:00

Prânz

13:00-14:30

SmartCities of Romania. Urban Solutions and Projects
Prezentări Tematice. Studii de caz. Prezentări duale Beneficiar & Furnizor
Transferul de cunoștințe și promovarea inițiativelor de succes sunt esențiale pentru crearea unei
mase critice de profesioniști capabile să transpună conceptul de oraș inteligent în proiecte
concrete. Studiile de caz si exemplele practice ne pot învăța DE CE, CUM și CARE sunt cele mai
relevate experiențe „Smart City”. Sesiunea va aduce și va dezbate în fața audienței, studiile de
caz ale unor municipalități din Romania, pentru care „Smart City” reprezintă o realitate,
tehnologiile și solutiile adoptate.
Moderatori:
Stelian Arion, Vicepreşedinte Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate (ARTS)
Gabriel Vasile, Jurnalist IT&C

14:30-15:00
15:00-17:00

PREZENTĂRI TEMATICE
BOSCH, HELINICK, HONEYWELL, HUAWEI, KMW, SIEMENS, TELEKOM
Pauza de cafea
Build Capacity Workshop – CISMOB, electromobility and conectivity
Rolul autorităților in promovarea electromobilitatii in Romania. Proiecte de infrastructura
pentru vehicule electrice. Surse de finanțare. PANEL
Piața autovehiculelor electrice este încă in faza incipientă în România, însă crește rapid.
Inițiativele de susținere ale acestui sector lansate de Comisia Europeana se reflectă și în
strategiile ministerelor de resort și ale autorităților implicate în dezvoltarea electromobilității. În
cadrul sesiunii va fi analizat rolul autorităților în promovarea și susținerea acestui concept în

România, vor fi identificate surse de finanțare și prezentate proiecte de infrastructura.
Moderator:
Călin Radu VILT, Consilier Științific CNR-CME
Invitați:




Graţiela GAVRILESCU, Ministru Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)
Cecilia Barbu, Director General Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti (AMTB)

Building Capacity Workshop – viziunea CISMOB privind reducerea emisiilor de carbon prin
folosirea soluțiilor ICT pentru creșterea eficienței de utilizare a infrastructurii de transport
urbane
Invitați:




17:00

Jorge BANDEIRA, Universitatea din Aveiro
Mihai NICULESCU, ITS Romania
Stakeholderi CISMOB

PREZENTĂRI TEMATICE
FUJITSU, RENAULT, SWARCO
Business Cocktail & “Smart Cities of Romania Champions Awards”

ZIUA II
11 octombrie 2017
09:00-09:30

Înregistrarea participanților/ cafea de întâmpinare

09:30-11:00

SmartCities of Romania. ITC Solutions for a Smart Administration
Prezentări Tematice, Demonstrații, Analize de beneficii.
Alaturi de know how, componenta tehnologică este esentială pentru trecerea la orașul
inteligent: mobilitate, social media, senzori, analize în timp real etc sunt elemente necesare
pentru democratizarea accesului la servicii publice. Trăim într-o epoca a transformării
digitale, iar tehnologia este singura cale către progres și eficiență.
Mesaje adresate participanților din partea organizatorilor
 Liliana BALICI, Director General ITS Events Management
 Adrian IMIREANU, Președinte Asociaţia Naţională a Informaticienilor din
Administratia Publica( ANIAP)
Moderator:
Invitați:
 Mădălin Teodosescu, Președinte Asociatia Orașelor din Romania (AOR)
 Marian FLOREA, Președinte Asociaţia Administratorilor Publici din Romania
(AAPRO)
 Astrid Cora FODOR, Primar Sibiu
 Gheorghe SURUBARU, City Manager Cluj-Napoca
 Gantz Miklos SANDOR, City Manager Brașov

11:00-11:30

Pauză de cafea / Vizitare expoziție

11:30-13:00

SmartCities of Romania. ITC Solutions for a Smart Administration
Prezentări Tematice. Studii de caz. Prezentări duale Beneficiar & Furnizor
INTRAROM, LISSCOM, MASTERCARD, ORANGE

13:00-14:00
Ziua I & II

Prânz
WorkShop Achizitii Publice. Participarea se face pe bază de invitație

