
INVITAȚIE  

Stimată doamnă,/ Stimate domn,  

Având în vedere cele mai noi tendințe privind viitorul orașelor inteligente, suntem onorați să vă 

invităm alături de noi la Conferinta JUMP TO SMART 1.0, Romania Orașelor Inteligente. Conferința 

promovează conceptele de SMART Transportation & Energy, Smart Administration & Financing  și va 

avea loc în perioada 12-13 iunie 2017, la Teatrul Național București, Sala MEDIA. 

Evenimentul are ca parteneri instituționali Primăria Municipiului București, Asociația Municipiilor  din 

România, Asociația Orașelor din România , cele mai reprezentative organizații ale primarilor din țară, 

precum și Asociația Româna de Relații Publice ( ARRP).  

Partenerul oficial este SAP, lider de piaţă pe segmentul soluţiilor software pentru afaceri. SAP este în 

centrul revoluției tehnologice și de business. În prezent compania are circa 350.000 de clienți, din 

peste 180 de țări, pe care îi susține în gestionarea cu succes a tuturor factorilor disruptivi aduși de 

economia digitală. SAP oferă companiilor expertiza necesară pentru dezvoltarea unei strategii 

digitale și o platformă de tip End-to-End care acoperă toate procesele de business din 25 de industrii. 

Alți parteneri importanți ai evenimentului sunt Groupul Renault, care deţine 36 de uzine de producţie 

la nivel mondial, în care vehiculele sunt fabricate şi comercializate cât mai aproape de pieţele de 

desfacere.  

Alături de noi sunt și companiile ENSURA C@C, Telekom, ENGIE, Mastercard, Red Point,  Ericsson, 

FNGCIMM.  

Principalele teme ale conferintei JUMP TO SMART 1.0 sunt: 

Viziune pentru orasele viitorului. Strategii nationale pentru Orasele Inteligente; Smart Up 

Transportation. Soluții integrate pentru un oraș inteligent; Smart financing; Smart Administration; 

Legea preventiei si impactul asupra mediului de afaceri; Programul START UP NATION; Start Up Smart 

City BUCHAREST. Regândirea politicilor urbane; Impactul orașelor smart asupra calității vieții 

oamenilor.  Energie și mediu în conceptul smart. 

 La conferință sunt invitați  Comisarul European pentru Politici Regionale, Prim-ministrul României, 

Primarul General al Capitalei, miniștri, ambasadori, primari ai unor mari orașe din România și din 

străinătate, firme de referință din IT&C, firme de consultanță, de management, reprezentanți ai unor 

instituții neguvernamentale, oameni de afaceri, reprezentanți ai presei. 

 Detalii pe site-ul evenimentului: www.romania-smart.ro 

Va atașăm draftul de Agenda a conferinței. 

 

În speranța că veți da curs invitației noastre, 

Cu deosebita stimă, 

Camelia Spătaru, Coordonatorul Grupului ROMANIA SMART         

camelia.spataru@romania-smart.ro; office@romania-smart.ro 

Tel.: 0722.625.400                                  
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