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AgENdA
16.45 - 17.30: Primirea invitaților
17.30 – 19.00: Prezentarea programului ROMÂNIA - SMART autorităților publice centrale,
mediului de afaceri, asociațiilor patronale și profesionale, camerelor de comerț bilaterale,
sistemului universitar, institutelor de cercetare, mediului academic și mass-media.
18.00 - 19.00: Brainstorming: Saltul spre ROMANIA - SMART.
moderator: CAMElIA CRISTIANA SP|TARU,
coordonator grup de inițiativă romÂniA smArt

invitAți
gABrieLA FireA,
mArius-rAuL BostAn,
AdriAn curAj,

primarul general al capitalei

cătăLin oLteAnu,
constAntin ionescu,

consilier pe proiecte strategice al guvernatorului Băncii naționale a românie

ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională
ministrul educației
consilier de stat, Administrația prezidențială, departamentul securităţii naţionale directorul oficiului informaţii integrate

victor vLAd grigorescu,

ministrul energiei

dAn mAriAn costescu,
cristiAn ghineA,

ministrul transporturilor

victor micuLA,
cristiAn popA,

secretar de stat mAe

cosmin mArinescu,
ALexAndru petrescu,
simion hAncescu,

consilier prezidențial pe probleme economice și mediul de afaceri

proFesor doinA BAnciu,
Arh. ȘerBAn țigănAȘ,

director general, ici

FLorin munteAnu
răzvAn cotoveLeA,

profesor universitar

mihAi dArABAn,
dorin ȘteFAn,

președinte ccir

sorin cÂmpeAnu,
FLorin cîțu,
cristiAn păun,

președintele consiliului national al rectorilor

dAnA deAc,
ȘerBAn sturdzA,

președinte Fundația orange

KisABuro ishii,
Werner hAns LAuK,

Ambasadorul japoniei în românia

mAnueL costescu,
steven vAn groningen,

secretar de stat, invest romania

ministrul Fondurilor europene
vicepreşedinte al Băncii europene de investiţii (Bei)
director general, cn poșta română
președinte, FsLi
președinte, ordinul Arhitecților din românia
fost ministru al comunicațiilor
Arhitect
profesor economie
profesor Ase
președinte al ordinului Arhitecților București
Ambasadorul germaniei la București
ceo, raiffeisen Bank
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iLie gAvriL BoLojAn,
răzvAn nicoLescu,

președinte executiv, Asociația municipiilor din românia
fost ministru al energiei

iuLiAn gheorghe,

director general Autoritatea metropolitană de transport Bucureşti

mihAeLA vrABete,

secretar de stat, ministerul dezvoltării regionale și Administrației publice

dorin penA,

director general cisco românia.

rAouL ros,

directorul general al nokia românia

vLAd doicAru,

enterprise director, huawei românia

ron Keren,

country Leader, iBm romania

mihAi BoLdijAr,

director general, Bosch românia

AndreA rossini,

director, consumer Business unit, vodafone romania.

iuLiAn iAncu,

președintele comisiei de industrii și servicii din camera deputaților

nicuLAe hAvriLeț,

președintelr Anre

emiL cALotă,

vicepreședintele Anre

dAnieLA LuLAche,

director general, nuclearelectrica

cLAudiu ButAcu,

președinte Asociația solar decatlon București

gABrieL comAnescu,

presedinte & ceo grup servicii petroLiere sA

AcAd. LuciAn Liviu ALBu,

director institutul de prognoză economică, Academia română

virgiL mArius meteA,

director general, romgAz sA

mAriAnA gheorghe,

director general executiv, omv petrom

rAdu crAhmALiuc,

independent Analyst cloud computing & Business transformation, cloudmania.ro

cătăLin răsturnoiu,

irange romania, technical solutions manager

eLenA păun,

Business development manager ict telekom

Andrei ioniță,

Business development manager, Bitdefender

dAn romAn,

director general Kapsch românia

mihAi romAn,

prof. univ. de macroeconomie

FLorin BîLBîie,

profesor de macroeconomie de la sorbona

moisA ALtAr,

{eful catedrei de „monedă” din Academia de studii economice Bucureşt

prof. ionuț dumitru,

președintele consiliului Fiscal

AdriAn dimAche,

general manager, italian chamber of commerce for romania

cAmeLiA Șucu,

owner, ABundiA

moniKA puiu,

general manager, vA-intertrading Austria

FLorin pogonAru,

președinte, AoAr

AngeLA FiLote,

Șeful reprezentanței comisiei europene la București

măriucA tALpeȘ,

ceo, intuitext

ȘteFAn păLărie,

președinte, the school of values

cristiAn nicoLAe,

executive director, softexpert mobility

eric stAB,

chairman & ceo, engie romania

dAn drăgAn,

country manager, repower romania

mihAi iAnciu,

vicepreședinte, uti, government and infrastructure

drAgoȘ geLetu,

managing director, KLg europe Logistics

drAgoȘ AnAstAsiu,

general manager, eurolines și președinte, AhK romania

19.00-20.00:

Cină și degustare de vin
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CONTEXT
este clar că șansele de a reduce decalajele de civilizație, economice, de administrație, chiar culturale dintre
românia și țările dezvoltate ale ue și față de alte țări dezvoltate ale lumii sunt minime dacă nu utilizăm metoda
"sALtuLui". iar când ne referim la acest jump, trebuie să ne gândim la structuri tehnologice noi, la metode noi
de reducere a consumurilor energetice, la energie verde, la regenerabile, la dezvoltarea unor noi concepte de
comunități umane, orașe de tip nou, noi mijloace de transport - eficiente energetic, trebuie să ne gândim la
cercetare-dezvoltare și nu în ultimul rând la modul în care trebuie să reorganizăm societatea umană. Aici, pe
orizontală trebuie ca toate componentele societății să fie regândite în pas cu secolul în care trăim, dar și cu
viziune pe termen lung. de la modul în care ne producem și prelucrăm hrana, la modul în care ne educăm copiii,
la cum avem grijă de sănătatea noastră și cum ne organizăm astfel încat să nu mai pierdem ani, decenii în baza
unor teorii false, învechite, care ne țin pe loc.

CE ESTE ROMANIA-SMART?
ROMÂNIA-SMART este o platformă de dezbateri deschisă autorităților, mediului de business, mediului academic
și societății civile, pentru ca, împreună, să contribuim la construcția unei viziuni pe 10 ani pentru viitorul
“inteligent” al româniei.

UNdE VREM SĂ AJUNgEM?
La finalul primului an de evenimente, ROMÂNIA-SMART își propune să devină un think tank de consultanță,
primul axat pe transformarea inteligentă și durabilă a romaniei. ne dorim să aducem lângă noi experți
recunoscuți în domeniile lor de activitate, din țară și străinătate, pentru ca împreună, prin cercetare, strategie și
realizare de proiecte, să ajutam la dezvoltarea și implementarea soluțiilor inovatoare pentru orașe și comunități
din românia.

dE UNdE A PORNIT CONCEPTUl NOSTRU?
ROMÂNIA-SMART a pornit de la ideea că procesul de modernizare provoacă unitățile Administrativ teritoriale
să aleagă o nouă cale de dezvoltare, adaptându-se la noua paradigmă mondială. iar aceasta se poate face prin
folosirea inteligentă a aplicațiilor de ultimă oră din tehnologie și a soluțiilor inovatoare, astfel încât localitățile
noastre, dar și noi, comunitatea umană, să ne adaptăm cât mai curând și cât mai inteligent noilor provocări.
platforma ROMÂNIA-SMART va oferi conținut care să îi ajute pe cei care conduc orașele și comunele să
implementeze o abordare inter-departamentală integrată, pentru a deveni localități inteligente, ecologice,
prietenoase cu cetățenii și cu mediul de afaceri.
prin evenimentele sale, ROMÂNIA-SMART va identifica și va promova cele mai bune soluții care se pot aplica în
smart economy, smart mobility, smart society, smart living, smart government & smart governance.
cercetarea, inovarea și tehnologia vor fi pilonii centrali pe care ne vom construi evenimentele.
ROMÂNIA-SMART va reuni în evenimentele sale factori de decizie din țări, regiuni și orașe, precum și lideri,
experți din industrie și instituții, cu experiență și succes în domeniu.
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CARTA ROMÂNIA-SMART
inițiatorii acestui proiect își propun ca, la finalul primului an de evenimente să elaboreze o cartă a întregului
program, smArt pAper , care va reuni toate conceptele, proiectele, propunerile, variantele tehnologice,
arhitecturale, organizatorice, politico-administrative, care vor fi promovate în cadrul conferințelor din această
primă etapă, astfel încât ele să fie la îndemâna tuturor celor care vor să fie alături de ROMÂNIA-SMART.
concret, smArt pAper va fi un adevărat ghid, cu proiecte concrete pentru toate domeniile abordate, care va
putea fi utilizat atât prin aplicarea directă de către autoritățile administrative cât și pentru realizarea de proiecte
menite să atragă investiții de orice fel, inclusiv din fonduri europene.
dublată de un portal complex www.romania-smart.ro, această cartă va trebui să devină o platformă program
de dezvoltare a româniei pe următorii 10 ani, care va putea sta la îndemâna oricărei guvernări, pentru că va
reuni o serie de indicații și proiecte tehnice, tehnologice și administrative de dezvoltare, care pot propulsa țara
noastră în elita țărilor dezvoltate.
La finalul primului an de evenimente, ne propunem să aducem lângă noi un grup de experți recunoscuți, care
să ofere consiliere pe domeniile lor de activitate, astfel încât, pe baza viziunii lor, dar și a informațiilor viabile
prezentate în timpul debaterilor din conferințe, să putem contura politici publice pentru domeniile critice ale
româniei.
inițiatorii conceptului ROMÂNIA-SMART se vor organiza juridic într-o organizație non-profit, care va avea ca
obiect de activitate promovarea conceptului în integralitatea sa.

PROgRAM EVENIMENTE
inițiatorii vor organiza în următorii 10 ani, în București și în marile orașe ale țării, o serie de evenimente conferințe de business, cursuri de pregătire profesională, simpozioane, gale de premiere -, pentru a veni în
sprijinul autorităților și a mediului de afaceri.
La aceste dezbateri vor participa personalități influente din românia, dar și din alte țări, care pot oferi povesti
de succes în diferite domenii și care vor avea recomandări, propuneri, sugestii, soluții pentru ROMÂNIA-SMART.
totodată, amfitrionii programului ROMÂNIA-SMART vor edita o serie de publicații, menite să creeze o comunitate
care să sprijine acest program. parteneriatele media cu alte instituții de profil vor contribui la succesul
programului.
credem că românia poate deveni one oF THE SMARTEST COUNTRY din europa !

În programul ROMÂNIA-SMART, vom pune accent pe teme ca :
smart cities
smart economy
smart transportation
smart energy & environment
smart commerce

smart health
smart education & smart research
smart Buildings
smart services
internet of things

Financing for smart city
smart grid
smart Agriculture
smart research

