Eveniment organizat cu sprijinul

Expo-conferinta Smart Cities of Romania este un eveniment anual organizat de catre Comitetul National
Roman al Consililului Mondial al Energiei, ITS Romania, Asociatia Romana pentru Tehnica de Securitare si
ITS Events Management.

Smart Education & Training

Pregătiți pentru orașe
inteligente
PROIECT

După organizarea celor două ediţii ale Conferinţei Naţionale „Smart Cities of România”, una dintre
principalele concluzii este că România are nevoie de competente în domeniul smart.
Dacă, “omul este măsura tuturor lucrurilor”
succesul oricărui proiect de transformare
digitală depinde, într-o mare măsură, de
capacitatea oamenilor de a înţelege
conceptul de smart city şi de a folosi eficient
tehnologia în activitatea cotidiană. Derularea
unor astfel de proiecte pune o presiune
mare pe resursele umane, fie că vorbim de
optimizarea fluxurilor de lucru, de achiziţia
soluţiilor potrivite și implementarea
acestora.

Astfel, pe termen lung este nevoie de orientarea
sistemului de învăţământ către specializări legate
de „smart city”, iar pe termen scurt se impune
derularea unor programe intense de training
pentru angajaţii Administraţiei Publice Centrale şi
Locale sau ai altor tipuri de organizaţii.

Suntem pregătiţi pentru trecerea la
„oraşul inteligent”? Realitatea arată că
majoritatea administraţiilor urbane
doresc să urmeze acest concept, însă
pregătirea şi certificările profesionale
adiacente lipsesc. Este nevoie de
armonizarea intenţiilor, obiectivelor și
eforturilor depuse de toate părţile
implicate, iar conferinţa „Smart
Education &Training” este un punct de
pornire.

"Calculatoarele sunt incredibil de rapide, precise şi neinteligente.
Fiinţele umane sunt incredibil de lente, inexacte şi inteligente.
Împreună, puterea lor depăşeşte orice imaginabilă limită." Albert Einstein

Romania isi poate creste considerabil perfomanta economica si sociala daca pe
termen lung isi coreleaza educatia cu cerintele domeniilor de specializare inteligenta.

Organizații invitate să sprijine evenimentul:
Comisia Europeana
Departamentul Educatie si Cercetare – Administratia Prezidentiala
Ministerul Educatiei Nationale
Ministerul Cercetarii si Inovarii
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a
Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii(UEFISCDI)
Institutul ASPEN Romania
Asociatia Municipiilor din Romania (AMR)
Asociatia Oraselor din Romania (AOR)
Universitatea din Bucuresti
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti
Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Scoala Naţionalade Studii Politice şi Administrative (SNSPA)

Trăim în era tehnologiei, iar totul în jurul nostru devine „smart” – de la instrumente , la organizații
și comunități. În acest context, trebuie să ne întrebăm: Cum ne pregătim pentru acest viitor și cum
se adaptează Şcoala Românească pentru a pregăti tânăra generaţie pentru meserii care încă nu
există? Mai mult, cum se poate implica mediul privat în acest proces?

Ce ne propunem?
Conferinţa Smart Education &
Training 2017 deschide calea
unor dezbateri de substanţă
între principalii actori care
influentează acest proces:
Universităţi, Administraţia
Centrală şi Locală, Companii
private şi publice din TIC,
energie, mobilitate şi utilităţi.

9.00 -10.00 PLENARA
Aptitudini si competente in era digitala
Departamentul Educatiei si Cercetare – Administratia Prezidentiala
Ministerul Educatiei Nationale
Ministerul Cercetarii Stiintifice
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii(UEFISCDI)
Asociatia Municipiilor din Romania (AMR)

10.00 -11.30 PANEL 1

AGENDA

Lipsa de profesionisti si competente pe componentele Smart City şi pe domeniul abordării
integrate a oraşului inteligent
Cum se poate implica mediul privat in acoperirea acestor goluri
Universitatea din Bucuresti
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti
Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Sponsori

11:30 – 11:45 Coffee Breake

11.45 -13.00 PANEL 2
e- Management si leadership in administratie
Calitatea in educatie prin inovatie si e-learning
Institutul ASPEN Romania
Scoala Naţionalade Studii Politice şi Administrative (SNSPA)
Academia de Stiinte Economice
Sponsori

Smart Education & Training Expo Tehnologii inovatoare pentru campusul generaţiilor viitoare

Profilul
vizitatorului

● Administratia prezidentiala/Administratie Publica/ Ministerul Educatiei/Ministerul
Cercetarii/ Ministerul Energiei, MCSI, MDRAP/Inspectoratul Scolar Bucuresti
● Universități;
● Centre de Cercetare și Dezvoltare;
● Centre de formare si pregatire profesionala;
● IT & C;
● Arhitectură & Planificare Urbană;
● Construcții;
● Proiectari Energetice;
● Automatizare, Inginerie Electronică;
● Consultanță și Servicii de Inginerie;
● Finanțare și Investiție;
● Transport și Logistică;

Prima editie Smart Education & Training se desfasoara sub
umbrela evenimentului Smart Cities of Romania

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

www.smartcitiesofromania.ro
Smart Cities of Romania
Expo-conferinta SMART CITIES OF ROMANIA, primul
eveniment din România care reuneşte prin tematică
toate domeniile de activitate din sfera orasului
inteligent, a adunat 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

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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