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AGENDA PRELIMINARA 
30 octombrie 2018 

 
08:30-09:00 Înregistrarea participanților/ Cafea de întâmpinare 

 
09:00-10:30 

 
Politici si strategii urbane pentru comunitati inteligente. PANEL 
 

Speakeri invitați din partea: 

 DG MOVE, Comisia Europeana 

 Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) 

 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) 

 Ministerul comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) 

 Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) 

 Asociatia Municipiilor din Romania (AMR) 
Mesaj adresat participanților din partea Sponsorului Principal: 

 HIKVISION 
 

Teme de discutie:  

 Dezvoltarea de standarde si protocoale pentru guvernarea unei comunitati inteligente 
sustenabile orientata catre Cetateni, Turisti si Mediul de Afaceri 

 Interactiune si colaborare intre institutii, organizatii si companii pentru extinderea 
conceptului ‘smart city’ 
 

10:30-11:00 Pauza de cafea / Vizitare expozitie 

 
11:00-13:00 

 
Sesiunea 1. Tehnologii avansate pentru orase si cladiri inteligente. PANEL 
Invitați: 

 Asociatia Administratorilor Publici din Romania (AAPRO) 

 Asociatia Romana de Facility Management (ROFMA) 

 Asociatia Romana pentru Iluminat (ARI) / Comitetul National Roman de Iluminat 
(CNRI) 

Companii private – solutii si proiecte de succes 

 TELEKOM, HONEYWELL, HUAWEI, SIEMENS 

http://www.smartcitiesofromania.ro/


 
Teme de discutie:  

 Inovații tehnologice si soluţii inteligente de conectivitate: securitate digitala, iluminat 

inteligent,  sustenabilitate, senzori si automatizari 

 Cladirile inteligente si avantajele acestora: eficienta energetica, efectele asupra 

productivității muncii.  

 Monitorizare si acces, echipamente de control 

 

13:00-14:00 Pranz / Networking 

 
14:00-16:00 

 
Sesiunea 2. Smart & Green Mobility. PANEL 
Invitati: 

 JASPERS Network 

 POLIS Network 

 Administratia Fondului de Mediu (AFM) 

 Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) 

 Asociatia Romana pentru Mobilitate Sustenabila si Dezvoltare Durabila (ARMS) 
 

Companii private – solutii si proiecte de succes 

 ENGIE, PTV Group, RENAULT, CONTINENTAL 
 

Teme de discutie:  

 Evoluţia în industria auto versus reducerea poluării în oraşele inteligente sustenabile 
(autovehicule electrice sau hibride, facilităţi fiscale versus taxa pe poluare, 
modernizarea infrastructurii) 

 Transport urban: electromobilitate si combustibili alternative 

 Transport urban si regionalsi planificarea mobilitatii   

 

19.00-21.00 Gala Dinner & “Smart Cities of Romania Champions Awards”, pe baza de 
invitatie 

09.00-18.00 EXPOZITIE SMART CITIES OF ROMANIA 

 


