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Smart Cities of Romania 

Expo-conferinta anuala SMART 
CITIES OF ROMANIA reuneşte prin 
tematică toate domeniile de 
activitate din sfera orasului 
inteligent, reprezentanţi ai 
Administraţiei Prezidenţiale, 
Guvernului, Administraţiei Publice 
centrale şi locale dar şi ai 
organizaţiilor cu rol in 
reglementarea domeniilor conexe 
conceptului, precum şi 
reprezentanți ai mediului privat, 
universitar si ambasade, 
înregistrând în fiecare an o 
audienţă semnificativă de peste 
500 de participanţi. 



500 inregistrari  
online 

453 persoane 
 in sala 

+100 reprezentanti  
din Administratia Publica 

21% participanti din  
Energie, Transporturi  
si Securitate 

35.000 vizualizari pe Social Media 
30 de articole si update-uri 
+500 like and share 
+ 50 de aparitii in presa 

32.5% rata deschidere newsletter 

AUDIENȚA 2017 

51 Vorbitori  
Primari, VicePrimari  

CityManageri si din companii 
private 



Cea de a patra editia a expo-conferintei anuale Smart Citief of Romania aduce impreună 
profesionisti din toate sectoarele de activitate cu impact asupra evolutiei oraselor. Participa experti 
in administratie publică, primari si consilieri locali, city manageri, specialisti in tehnologia 
informatica, profesori universitari si sociologi. Evenimentul are ca obiectiv promovarea de concepte 
și tehnologii dar mai ales schimbul de informatii și cunoștințe, acumulate în cele mai recente 
proiecte. 
Peste 20!! de vorbitori experimentați și pasionați vor urca pe scena evenimentului pentru a livra 
audientei perspective inedite asupra domeniului smart city. Editia 2018 va fi una a lectiilor 
invatate si a conturării pasilor ce trebuie făcuti pentru ca in urmatoarea decada orasele Romaniei 
să devina mai inteligente. 
 
Agenda editiei 2018 abordează subiecte precum: 

Mobilitatea ca Serviciu (MaaS)  Vehicule electrice in transportul urban 

Impactul 5G asupra dezvoltarii oraselor  Monitorizarea mediului și a depozitarii deseurilor 

Senzori și aplicații IoT  Cultura performantei in adminsitratia publica 

Transformarea digitala si relatia cu cetatenii  Smart city pentru cetateni, afaceri si turisti 

Oportunitati economice  Evolutii tehnologice 

Sercuritatea fizică si cibernetică  Eficiența energetică  



Ziua 1,  18 Septembrie 2018 
„Comunități inteligente sustenabile – provocări actuale și 
de perspectivă” 
 Politici si Strategii Urbane. 

Sesiunea 1. Politici si strategii urbane in cele mai importante municipalitati din Romania 
• Oras inteligent pentru Cetățeni  
• Oras inteligent pentru Turiști 
• Oras inteligent pentru Afaceri  

Sesiunea 2. Studii de caz.  
• Prezentari duale (Beneficiar si Furnizor) ale celor mai recente proiecte ‘smart city’ 
• Securitate inteligenta. Un oras inteligent este un oras mai sigur? 
• Parteneriat Public Privat (PPP)  in proiecte ‘smart city’. Produse versus concepte si solutii. 

Sesiunea 3. Smart Territory. 
Interactiune si colaborare intre institutii, 
organizatii si companii pentru extinderea 
conceptului ‘smart city’ 



 
 
 
 
 
 
   

Ziua 2, 19 Septembrie 2018 
„Comunități inteligente sustenabile – provocări actuale 
și de perspectivă” 
 Mobilitate și eficiență energetică       

Sesiunea 1. Efectul MaaS si impactul in transportul urban inteligent 
• CarSharing  
• RideSharing 
• BikeSharing  

Sesiunea 2. Combustibili alternativi.  
• Reducerea emisiilor de carbon si creșterea eficienței energetice 
• Transport electric urban 
• Smart mettering.  Schimbare de paradigma in consumul de energie 

Sesiunea 3. Smart Building. 
Cladirile inteligente si efectele asupra productivității muncii. 
Inovații tehnologice în real estate 



EXPOZITIA 
“Smart Cities of 

Romania” 



GALA “Smart Cities of Romania Champions”  

Smart Cities of Romania  recunoaşte şi premiază implicarea activa in promovarea conceptului 
‘smart city’, acordand premii celor mai importante companii si institutii din Romania. 
Premiile intitulate “Smart Cities of Romania Champions” vor fi acordate in seara 
de 19 Septembrie 2018, in cadrul Galei Dinner oferita: Main Sponsor, Innovation Sponsor si 
Strategic Sponsor. 

Smart Cities of Romania  recunoaşte şi premiază implicarea activa in promovarea conceptului ‘smart 
city’, acordand premii celor mai importante companii si institutii din Romania. 
Premiile intitulate “Smart Cities of Romania Champions” vor fi acordate in cadrul Galei Dinner oferita 
atat de Sponsorul Principal , cat si de ceilalti 2 Sponsori ai Zilei, in cea de-a doua zi de eveniment. 



Profilul vizitatorului 

• ADMINISTRATIE PUBLICA CENTRALA SI LOCALA • IT & TELECOMUNICATII 

• ENERGIE SI UTILITATI 

• TRANSPORT SI LOGISTICA • CERCETARE. DEZVOLTARE. INVATAMANT UNIVERSITAR 

• PLANIFICARE URBANA.ARHITECTURA SI CONSTRUCTII 

• CONSULTANTA.FINANTARI. INVESTITII. 



         VA MULTUMIM!  

Sales Office: ITS EVENTS Management 
Tel: 021 410 79 62  
E-mail: events@itsevents.ro  
Adresa: Calea 13 Septembrie, nr 90, JW Marriott, Grand Offices, et.7, cam. 708, Sector 5, Bucuresti  
Web:   www.itsevents.ro, www.smartcitiesofromania.ro 
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