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COMUNICAT DE PRESĂ

Reşiţa, 18 noiembrie 2016

Primăria Municipiului Reșița organizează, în premieră, o conferință pe tema

Smart City, care va avea loc marți, 22 noiembrie 2016, de la ora 10, la Universitatea

Eftimie Murgu din Reșița, în sala Aula Magna.

Smart City (“Orașul inteligent”) este un concept inovator care, dincolo de

explicațiile tehnice, definește orașul cu care locuitorii săi pot interacționa și care

funcționează inteligent.

Un oraș inteligent este un ecosistem caracterizat prin existența unui set de

procese parțial digitalizate și care urmărește eficientizarea, prin intermediul soluțiilor

IT&C, a interacțiunilor dintre locuitorii săi, administrație și mediul de afaceri local.

Prin această conferință ne dorim să inițiem primii pași pentru ca Reșița să

devină gradual un oraș Smart, care presupune:

- transparentizarea procesului administrativ

- monitorizarea și ajustarea traficului urban

- interconectarea instituțiilor publice

- dezvoltarea economică a Reșiței (industrii creative, IT, antreprenoriat)

- creșterea implicării cetățenilor în guvernarea locală

- informarea cetățenilor despre activitățile de interes

- vizibilitate pentru acțiunile culturale și artistice

- siguranță mai bună în cartierele orașului.

La conferință vor participa: Primarul municipiului Reșița, Ioan Popa, rectorul

Universității Eftimie Murgu, Andrade Bichescu.

Lectorii conferinței vor fi:



 Marius Bostan, fost Ministru al Comunicațiilor și Societății

informaționale

 Dan Nechita, consilier al Prim-Ministrului Dacian Cioloș și

coordonatorul Programului Gov IT Hub, Programul guvernamental care

reunește factorii interesați de un viitor digital pentru România

 Claudiu Ceia, expert Gov IT Hub

 Radu Ticiu, CEO Startup Hub, fondator al rețelei CoderDojo

 Marina Neagu, specialist în economie urbană și dezvoltare economică

locală

 Adrian Mariciuc, expert coordonator în planificare regională și dezvoltare

urbană ADR Vest

 Bogdan Rogin, consilier politici de dezvoltare regională în cadrul

Parlamentului European

 Cătălin Potop, director comecial SC ELBA SA Timișoara

 Grațian Mihăilescu, consilier al Primarului Reșiței și fondator

UrbanizeHub.
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