
“The future is here
Un eveniment de succes ...
... începe întotdeauna cu o cafea bună! 
Make your own coffee and let’s start! 
Bun venit la cea de-a VI-a ediție a expo-
conferinței „Smart Cities of Romania”, 
organizată de Smart Cities of Romania 
CLUSTER. Este prima dată când 
evenimentul se desfășoară LIVE.

Transmitem live pe Youtube şi pe 
Facebook

8:30 - 09:15

Vă invităm să participați la discuții și să vizitați expoziția 

noastră virtuală, unde puteți inteacționa cu reprezentanții 

companiilor prezente. De asemenea puteţi face networking 

cu toţi participanţii invitaţi în auditoriu.

09:15 - 09:45

Mesaj din partea organizatorilor SCoR 2020

• Stelian ARION, Preşedinte Smart Cities of Romania 

CLUSTER

• Liliana BALICI, Director General ITS Events 
Management

• Mihai-Cosmin NICULESCU, Director General ITS 

Romania

• Ştefan GHEORGHE, Director General Comitetul 

Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei 

(CNR-CME)
• Liviu MATEESCU, Preşedinte ARTS

• Digitalizarea accelerată a sistemului public. 
Planificare și finanțare. Priorități

• COVID-19 pasul decisiv spre robotizare? Utilizarea 
roboților, dronelor și a infrastructurilor IoT - soluția 
orașelor inteligente pentru asigurarea sănătății publice?

09:45 – 11:15
Vorbitori invitati
• László BORBELY, Consilier de Stat al Primului- 

ministru,  Coordonator al Departamentului pentru 
Dezvoltare Durabilă din cadrul aparatului de lucru al 
Guvernului României

• Dragoş PREDA, Secretar de Stat la Ministerul 
Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicațiilor (MTIC)

,

T

Panel
Smart City, dezvoltarea sustenabilă a 
comunităţilor viitorului, acum şi aici
MODERATOR
TUDOR MUŞAT, Jurnalist radio şi tv

,



Networking Break. ChaT. 

11:15 - 11:30

Prin intermediul platformei noastre, puteți alege orice 
persoană din lista de invitați și începeți să conversați 
utilizând live chat sau video call.

f

Prezentări tematice și sesiune Q&A
Eforturi comune pentru siguranța 
cetățeanului. Smart and Resilient 
City. Inteligența Artificială: flexibilitate, 
adaptabilitate, normalitate

MODERATOR

TUDOR MUŞAT, Jurnalist radio şi tv

,

13.00 - 13.15

Prin intermediul platformei noastre, puteți alege orice 
persoană din lista de invitați și începeți să conversați 
utilizând live chat sau video call.

Networking Break. ChaT. f

Prezentări tematice și sesiune Q&A

Managementul energiei,
rețele inteligente

,

14:45 - 14:50

Concluzii finale

Concluzii finale)

• Supravegherea video și inteligența artificială 
– tehnologia de bază pentru eficientizarea 
managementului crizei în orașele inteligente. De la 
măsurarea temperaturii sau identificarea cetățenilor 
care nu poartă masca de protecție, până la 
determinarea distanțării sociale, supravegherea video 
răspunde în timp real la provocările momentului.

• Smart and Green Mobility. Soluții inteligente pentru 
managementul parcărilor..

• BIG DATA – următoarea frontieră pentru inovare, 
competiție și productivitate. Transparență, identificarea 
tendițelor, algoritmi automați de luare a deciziei.

• Tehnologii moderne de colectare a datelor geo-
spatiale despre realitatea din teren și prin utilizarea 
inteligenței artificiale

• Contorizare inteligentă

• Eficiența energetică, clădiri și procese tehnologice

• Stații de încărcare autovehicule electrice

MODERATOR
TUDOR MUŞAT, Jurnalist radio si tv

• Reziliența orașelor pusă la grea încercare de 
pandemia COVID-19. Contribuția serviciilor publice și 
private la creșterea rezilienței. Platforme de sharing, 
centre de control, competiție și transparență.

• Noi provocări pentru serviciile de mobilitate. Open 
Urban Data

• Emil BOC, Primarul Municipiului Cluj-Napoca
• Octavian OPREA, Vicepreşedinte al Autorității pentru 

Digitalizarea României (ADR)
• Jozsef KUSZALIK, Owner and CEO Micro Mapper

11:30 - 13:00

Vorbitori invitati

• Marian-Jean MARINESCU, Europarlamentar

• Marian FLOREA, Președintele Asociației 

Administratorilor Publici din România (AAPRO)

• Constantin MITACHE, Director General al Asociației 

Municipiilor din România (AMR)

• Jozsef KUSZALIK, Owner and CEO Micro Mapper

„Tehnologii și soluții inovatoare pentru digitalizarea 

datelor geo-spațiale pentru sistemele GIS din 

administrațiile publice”

• Andrei DAMIAN, Research Consultant Global 

Technical Group

“AI, Deep Learning și SmartCity: soluții pentru orașele 

viitorului “

,

13.15 - 14.45

Vorbitori invitati

• Mircea FECHET, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
• Vasile CRISTEA, Head of Business Unit Distribution Systems 

SIEMENS România - „Fast Chargers – trends, impact in the 
distribution network”

• Silvia VLĂSCEANU, Director General Federaţia Patronală 
a Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE)

• Dr. Andrei CECLAN, Universitatea Tehnică din  Cluj-Napoca, 
membru al Grupului Brained City al Clusterului Cluj IT - 
“Managementul energiei, de la oportunitate la impact în 
comunitățile locale”

• Lector Univ. Dr. Cătălin VRABIE, Şcoala Naţională de Studii 
Politice şi Administrative (SNSPA) - “Smart Education pe 
timp de criză din perspectiva SNSPA”

• Dr. Ioan Iordache, ICSI Bussiness Director, INCD TCI ICSI Rm. 
Vâlcea - Hydrogen – for smart cities

• Călin VILT, Consilier ştiintific Comitetul Naţional Român al 
Consiliului Mondial al energiei (CNR-CME)

,




