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Smart Governance for Smart Citizens
București, 10 – 11 octombrie 2017
PROIECT

Smart Cities of Romania
Expo-conferinta 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.

Subiecte abordate in cadrul
panelurilor editiei 2017
Necesitatea unui
„Parteneriat National”
pentru dezvoltarea urbana
inteligenta a Romaniei
Sesiunea va nuanta nevoia de
interoperabilitate intre actorii
smart city, de unificarea a
platformelor insulare existente in
acest moment. Necesitatea unui
„Parteneriat National” pentru
dezvoltarea urbana inteligenta a
Romaniei este evidenta, ne
ramane doar sa stabilim CINE si
CUM va actiona pentru
dezvoltarea acestui cadru extins
de colaborare. Vor lua cuvantul
reprezentanti ai tuturor partilor
implicate.

Suntem cu totii constienti de necesitatea stabilirii unor parteneriate active si
functionale intre toti actorii ecosistemului smart city, indiferent daca vorbim despre
Administratia Publica Locala si Centrala, Companii private, Asociatii Profesionale sau
Institutii cu rol in modelare si proiectare urbana. In lumina noului Parteneriat National
pentru dezvoltarea Teritoriului, doar colaborarea dintre aceste entitati va genera o
strategie coerenta, in conformitate cu agenda urbana definita prin Pactul de la
Amsterdam, cu cerintele reale ale comunitatilor locale si cu capabilitatile tehnologice
ale industriei ITC.
Cea de a treia editie a conferintei „Smart Cities of Romania” urmareste obiectivele
Parteneriatului National pentru dezvoltarea Teritoriului si totodata propune spre
evaluare cele mai relevante Proiecte si Solutii Urbane.
Orasele inteligente ale Romaniei.
Transferul de cunostinte si diseminarea proiectelor de succes
sunt esentiale pentru crearea unei mase critice de
profesionisti care sa creada in capacitatea conceptelor
„smart city” de a revolutiona administratia locala din
Romania. Doar din exemplele altora putem invata DE CE,
CUM si CARE sunt cele mai relevate experiente „smart city”.
Sesiunea va aduce si va dezbate in fata audientei, studiile de
caz ale unor municipalitati din Romania, pentru care „smart
city” reprezinta o realitate.

Proiecte si Solutii Urbane.
Dincolo de strategie si viziune, orice proiect
de smart city are o componenta puternica
ITC. Traim in era tehnologiei, iar
transofrmarea digitala se reflecta in egala
masura asupra oraselor si cetatenilor.
Sesiunea cuprinde prezentari de solutii si
proiecte din partea unor companii
reprezentative pentru piata locala si
internationala.

Workshop de achizitii publice in proiectele smart city
Achizitia de tehnologie este un proces complex care implica nu doar
cunostinte specifice si abilitati de negociere ci si o buna intelegere a
politicilor publice. Alaturi de cei mai competenti juristi si de specialisti cu
experienta validata vom analiza cadrul legal si bunele practici in
achizitiile publice pentru proeictele de smart city.

09:30– 10:00
10:00 – 12:00

Înregistrarea participanţilor/ Welcome coffee

Smart Governance for Smart Citizens
Deschiderea conferintei:
•Mesaje adresate participantilor din partea organizatorilor si UPB
•Mesaj adresat participantilor din partea sponsorului principal
•KEYNOTE SPEAKER: Reprezentantul unei municipalitati europene.
PANEL I Necesitatea unui „Parteneriat National” pentru dezvoltarea urbana inteligenta a Romaniei


AGENDA








ZIUA I
10 octombrie 2017




Comisia Europeana
Ministerul Fondurilor Europene
Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informațională
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Primăria Municipiului Bucureşti
Asociaţia Municipiilor din România
Main Partner
Strategy Partner

Coffee break /Vizitare expoziție
12:00– 12:15
12:15– 14:00

Prezentari Tematice. Proiecte si Solutii Urbane.
• Energie & Sustenabilitate
•Mobilitate & Transport
•Mediu durabil construit
•Solutii inteligente de securitate pentru comunitati urbane
•Sanatate
• Educatie
• Turism

14:00– 15:00

Lunch and Networking

19:30

Gala Dinner “Smart Cities of Romania Champions”

09:30 – 10:00
10:00 – 12:00

Înregistrarea participanţilor/ cafea de întâmpinare

Prezentari Tematice. Orasele inteligente ale Romaniei.
Invitati:


AGENDA
ZIUA II






12:00– 12:30

11 octombrie 2017
12:30 – 14:00

13:00 – 14:00
Ziua I &II

Orase din Romania cu sisteme urbane inteligente
Studii de caz. Prezentari duale Beneficiar & Furnizor
Companii
Agenţii de Dezvoltare Regionale
Clustere IT
Ordinul Arhitectilor

Coffee break /Vizitare expoziție
Workshop de achizitii publice in proiectele smart city

Lunch and Networking
Smart Cities of Romania EXPO

GALA DINNER “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 cadrul Galei Dinner oferita
de sponsorul principal al evenimentului, in seara zilei de 10 octombrie 2017.

Profilul
vizitatorului

● Administratia publica/ Guvern , Ministere
Autoritatile administratiei publice locale (Consilii judetene, consilii locale, primarii)
● Planificare Urbană;
● Arhitectură și Construcții;
● IT & Telecomunicații;
● Proiectari Energetice. Eficiența Energiei;
● Automatizare, Inginerie Electronică;
● Operatori de rețea;
● Asociații Conexe;
● Consultanță și Servicii de Inginerie;
● Controlul mediului, companii de securitate,
control medical și spitale, salubritate și reciclarea deșeurilor.
● Gestionarea Facilității și Utilităților;
● Finanțare și Investiție;
● Transport și Logistică;
● Centre Comerciale și de Afaceri;
● Centre de Cercetare și Dezvoltare;
● Universități.

Smart Cities of Romania continua in 2017
ciclul de expo-conferințe specializate:
”Smart Education & Training – Pregătiti pentru
orase inteligente” – București, 21 februarie
2017

”Smart Cities of Romania – Electromobilitate si
Conectivitate ” – București, 13 iunie 2017
“Smart Cities of Romania – Smart Governance
for Smart Citizens”– București, 10 – 11
octombrie 2017

Smart Cities of Romania 2015, 2016 in cifre

1000 + audienta

30 companii
106 vorbitori români și străini
internaţionale si locale
27 instituţii publice
10 asociaţii profesionale, antreprenoriale și
patronale
28 standuri expoziţionale;

VA MULTUMIM!
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