
 
 

 
 

AGENDA EVENIMENTE 2016 
 
 

25 sau 26 Februarie Conferinţa EVALUAREA RISCULUI ÎN DOMNENIUL 

SECURITĂŢII FIZICE ŞI AL SECURITĂŢII LA INCENDIU 

 

Tematica: 

 managementul riscului în securitate 

 cadrul de reglementare naţional şi european 

 calitatea serviciilor de evaluare a riscului 

 implementarea recomandărilor evaluării 
 

29 Martie 

MIERCUREA-CIUC 
 

 

Expo-Conferinţa Regională SMART CITIES OF ROMANIA 

 

Planul regional cuprinde descrierea  situației actuale în contextul 

European şi național: reglementări legale, programe și inițiative  

de succes  existente  pe plan european privind domeniul eficienței 

energetice,  accentuând și priorități europene; o scurtă analiză  

comparativă (context  european - context național) - rezultatele 

deja obținute, punctele tari și punctele slabe în activitățile privind 

creșterea eficienței energetice; descrierea situației actuale în 

contextul județului Harghita; 

 

Programele începute de CJHR: 

 Educaţie – introducerea instrumentelor, metodelor și 

sistemelor TIC prin diferite variante în școlile din județ, în 

formarea profesională și în educația adulților; 

 Sănătate /securitatea  cetățenilor - în  subordinea  consiliului 

se află Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc; 

 Energie – CJHR a participat în mai multe proiecte 

internaționale privind resurse eficiente, energii sustenabile. 

 

Proiecte: 

 

CCIC (Complex Challenges Innovative Cities) şi RESEEties 

(Creating more resource efficient urban communities). 

 

 

http://www.romaniasmartcities.ro/en/


 

 

ReSEEties: Scopul principal al proiectului este îmbunătăţirea 

competenţei de planificare politico-strategică a  municipalităţilor   

din Sud-Estul Europei în domeniul eficienţei energetice, energii 

regenerabile şi valorizarea deşeurilor. Scopul este schimbarea  

modurilor  de  consum  şi sprijinirea  nevoilor  variabile  cu soluţii 

inovative, măsuri şi scheme de finanţare. 

 
2 Iunie 

Bucureşti 
 

 
 

CONFERINŢA NAŢIONALĂ A ARTS 

12 – 16 Iunie sau  

20 Septembrie 
Bucureşti 

 

 

Expo-Conferinţa  Specializată SMART MOBILITY 

 

Vehicule electrice şi infrastructura publică asociată 

 

În urma dezbaterilor a devenit evident că transportul este una  

dintre componentele cele mai importante ale conceptului „SMART 

CITY” şi una dintre cele mai vizibile către public. Pe de o parte 

prezentările reprezentanţilor autorităţilor locale şi naţionale au 

evidenţiat numeroasele probleme şi provocări cu care se confruntă  

oraşele  în acest domeniu.  Totuşi, pe de altă parte, din prezentările 

companiilor private care sunt furnizori de sisteme şi servicii ITS a 

rezultat că există soluţii pentru ameliorarea sau chiar eliminarea  

problemelor  existente.  Cele mai importante priorităţi şi direcţii 

de dezvoltare rezultate pentru viitor sunt: 

 implementarea de portaluri pentru acces open dată la 

informaţiile din domeniul transportului dar şi din alte domenii 

ale administraţiei la nivelul oraşelor; 

 stimularea utilizării vehiculelor  electrice  prin implementarea 

infrastructurii  de încărcare necesare; 

 implementarea de soluţii ITS pentru monitorizarea şi 

managementul traficului, inclusiv prioritizarea/favorizarea 

transportului public; 

 stimularea utilizării transportului ecologic precum bicicletele 

de exemplu prin realizarea pistelor dedicate şi implementarea 

soluţiilor „bike sharing”; 

 implementarea de soluţii „smart parking”; 

 dezvoltarea sistemului de transport public multimodal integrat 

cu tehnologii precum: smart and integrated ticketing, fleet 

management, traveller information, travel planning. 

 
27 Septembrie 

Craiova 
 

 
 
 

Expo-Conferinţa Regională SMART CITIES OF ROMANIA 

 

http://www.arts.org.ro/
http://www.romaniasmartcities.ro/en/
http://www.romaniasmartcities.ro/en/


 
 

 
20 – 22 Octombrie 

Bucureşti 
 

 

ROMANIAN SECURITY FAIR 2016 – Ediţia a IV-a 

Expoziţie internaţională dedicată sistemelor şi serviciilor de 

securitate 

 

Expozitia se adresează tuturor furnizorilor de tehnologii, soluţii şi 

servicii de securitate din ţară şi din străinătate, precum şi 

specialiştilor şi consumatorilor de securitate. Tematica sa implică 

nevoia de a răspunde unor provocări din ce în ce mai mari cu 

soluţii performante precum şi asigurarea unui nivel cât mai 

adecvat de securitate atât în mediul rezidenţial cât şi business. 

 

Locaţie: Pavilionul Central ROMEXPO 

 

23 – 24 Noiembrie 

Bucureşti 
 

 

Expo-Conferinţa Naţională – SMART CITIES OF ROMANIA 
 
Energie & Sustenabilitate 

 Managementul Energiei, Reţele Inteligente 
 Stocarea Energiei 
 Producția de Energie Regenerabilă Decentralizată 

 
Mobilitate & Transport 

 Noi vehicule nepoluante 
 Stație de încărcare 
 Transport inteligent 
 Gestionarea parcărilor 

 
Securitate Inteligentă 

 Servicii de urgență în orașe 
 Managementul situațiilor de urgență 
 Soluții integrate de securitate 

 
Mediu durabil construit 

 Clădire verde 
 Gestionarea deșeurilor 
 Iluminat stradal inteligent 
 Tehnologii de informare și comunicare (ICT) pentru orașe 

Inteligente 
 Oraș în nori 
 Sisteme de informare geografică (GIS) 
 ICTs pentru utilități 
 ICTs pentru servicii medicale şi sociale 

 
Clădiri Inteligente 

 Sisteme de automatizare a clădirilor (BAS): sisteme de 
iluminare a clădirii, sisteme electrice şi aparate; sisteme de 
comunicare; sisteme de management HVAC; sisteme 
pentru controlul accesului, supraveghere video; sisteme de 
incendiu 

 Sisteme de gestionare a clădirii (BMS) 
 Modelarea informațiilor despre clădire (BIM) 
 Case pasive 
 Servicii: Software, Date, Telefonie & CATV, etc. 

 
Locaţie: Universitatea Politehnica Bucureşti 

 

 

 

         www.arts.org.ro         www.romaniansecurityfair.ro                 www.romaniasmartcities.ro   

http://www.arts.org.ro/
http://www.romaniansecurityfair.ro/
http://www.romaniasmartcities.ro/
http://romaniansecurityfair.ro/
http://www.romaniasmartcities.ro/en/

