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PROIECT 

 PARLAMENTUL ROMANIEI 

Comisia pentru invatamant, stinta, tineret si sport 

Comisia pentru administratie publica si 

organizarea teritoriului 

Sub Egida 

http://www.smartcitiesofromania.ro/


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. 
 
 



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.  

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. 

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.  

Subiecte abordate in cadrul panelurilr sesiunii  
 
“Smart Governance for Smart Citizens” 



 
 
 
 
 
 
   

Subiecte 
abordate in cadrul sesiunii 
 
 “Electromobilitate și conectivitate” 

Electromobilitate și combustibili alternativi 
Vehicule electrice, combustibili alternativi 
Retea inteligenta.Social media și mobilitate 
 
Gestionarea traficului și transportului 
Gestionarea  infrastructurii de încărcare 
Platforma de informare și de divertisment în mașină 
Planificarea călătoriilor și informare în timp real 
Gestionarea flotei de transport public pe combustibil 
 alternativ 
 
Mobilitatea ca un serviciu 
Servicii de mobilitate personală 
Sistem de bilete integrate si sisteme de plată  
Împărțirea mașinii și a călătoriei 
 
Siguranță și securitate 
Gestionarea incidentelor 
Sisteme de siguranță activă 
Sisteme de asistare a conducătorului auto 
Solutii pentru utilizatorii vulnerabili de trafic  

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.  



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 Centrala si Locala 
● IT & Telecomunicații: 
● Energie si Utilitati  
● Transport și Logistică; 
● Planificare Urbană. Arhitectură și Construcții; 
● Consultanta. Finanțari. Investiții; 
● Cercetare. Dezvoltare. Invatamant universitar. 
 



    Editii 
anterioare  
 
Sponsori si 
Parteneri 



1000 +  audienta  106  vorbitori români și străini 
30 companii 
internaţionale si locale 
 27 instituţii publice 
10 asociaţii profesionale, antreprenoriale și 
patronale 
 28 standuri expoziţionale; 

 Smart Cities of Romania 2015, 2016 in cifre 



         VA MULTUMIM!  
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