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O  D E Z B A T E R E  D E S P R E

ASOCIAȚIA SMARTICITY

JOI
16 IUNIE

ÎN AMFITETRUL DIN PARCUL
DRUMUL TABERELOR 

O DEZBATERE CU PROFESIONIȘTI
DESPRE VIITORUL ORAȘELOR

NOASTRE

REGÂNDIM  ORAȘELE
PENTRU OAMENI  



INVITAȚIE
„ REGÂNDIM ORAȘELE PENTRU OAMENI."- REGENERAREA URBANĂ."

Asociația SMARTiCITY are plăcerea și onoarea să vă invite joi, 16 iunie, ora 17.30,la o dezbatere pe tema revitalizării și transformării spațiilor urbane, precum și a “redării”orașului către cetățeni.
Dezbaterea, organizată de Asociația SMARTiCITY, în parteneriat cu Primăria Sectorului 6, va avea loc în amfiteatrul din Parcul Drumul Taberelor, sector 6. 

CONTEXT:
Orașele trec, în ultimii ani, de la un model de dezvoltare tradițional la un proces de regenerare urbană, care promovează o schimbare durabilă si echitabilă în raport cu comunitatea locală și mediul.
Orașele au nevoie de o reamenajare a spațiilor de locuire, a celor destinate locurilor de muncă, a spațiilor comerciale și publice. 
Dezbaterea noastră vine și în contextul noului „Bauhaus european”, un plan de dezvoltare urbană promovat de CE, axat pe orașe și clădiri durabile.

CE NE DORIM?
Dorim să aducem în discuție cât mai multe soluții care vizează transformarea și renovarea zonelor urbane (modernizarea zonelor publice, clădirilor publice și private, infrastructurii și serviciilor). 
Încurajăm proiectele care gândesc orașele pentru oameni, cu spații verzi, cu locuințe moderne, eficiente energetic si la prețuri accesibile, cu o infrastructură de transport public și activ, care să
îmbunătățească calitatea vieții in zonele urbane si sa permită oamenilor să locuiască în apropiere sau să aibă acces ușor la scoală, la job, la locurile de socializare. 
Viziune, expertiză, experiență. 
De asemenea, dorim să prezentăm trenduri din diferite țări ale UE pe această temă. 
Pe parcursul a trei ore, dorim să avem un adevărat schimb de idei și să identificăm soluții, pe baza cărora să continuăm, în luna noiembrie, o dezbatere mai amplă și aplicată, dedicată regenerării
urbane. 

DESFAȘURARE
17:15 - 17:30 Welcome coffee
17:30 –18:30 Masă rotundă/scurte prezentări/ dialog 
18:30 - 18:45  Coffee Break 
18:45- 20:30  (continuare discuții)Masă rotundă

TEME

·Transformarea și revitalizarea  zonelor vechi / degradate în zone productive din punct de vedere
economic pentru comunități.
·Smart urban design.
·Cetățeanul in centrul orașului.. ·
·Superblocks- model Barcelona.
·Grădini / păduri urbane (exemplul Spaniei).
·Publicitatea stradală (ex. Grenoble).
Redesenarea spațiului public - piețe, parcuri, mobilier urban; 
·

·Agricultură urbană (Tallinn)
Planificare, dezvoltare și management.. 
·Transport urban și planificare.
·Reabilitarea patrimoniului istoric ; 
·Îmbunătățirea condițiilor de locuire.. ·
·Modernizarea infrastructurii urbane - rețele de apă, gaz şi electricitate, drumuri şi rețele de transport
în comun.
·Strategii care sa asigure ca, pe viitor, clădirile nu mai sunt principalii poluatori ai zonelor urbane.



Speakeri și invitați

Ciprian Ciucu, Primarul Sector 6, București
Hunor Kelemen, Viceprim-ministru tbc
Tanczos Barna, Ministrul mediului, apelor și pădurilor tbc
Radu Mihaiu, Primarul sectorului 2, București tbc
Robert Negoiță, Primarul Sectorului 3, București 
Daniel Băluță, Primarul Sectorului 4, București tbc
Andrei Carabelea, Primarul Municipiului Piatra Neamț tbc
Diana Baciuna, Secretar de stat Ministerul Culturii
Ramona Porumb, Viceprimar Sectorul 1 tbc
Adrian Criț, Director General STB
Arh. Robert Mihai BAȘCA, Arhitect șef Primăria Sectorului 5 tbc
Arh. Mihai Munteanu,  consilier arhitectură și urbanism al Primarului sector 6
Bogdan Suditu , Președinte CTUAT PMB 
Arh. Orsolya Kover, Consiliera Ministrului Dezvoltării tbc
Arh. Florin Enache, Brand Ambasador #Better
Arh. Mina Sava, Fondator De-a Arhitectura 
Arh. Cristina Dumitrescu, “De-a arhitectura”
Ing. Horia Petran , NZEB Cluster 
Arh. Radu Negoiță, Fondator at CASE STRAMBE PE RADAR tbc
Jaime Huescar, Co-founder Cities Forum  tbc online
Arh. Irina Niculescu-Belenyi, Co- fondator BAAB,
Arh. Alexandru Belenyi,Belenyi, Biroul de arhitectura Alexandru Belenyi
Raluca Soaita, fondator TESSERACT ARCHITECTURE
Arh. Adrian Untaru, Founding Partner ADN Birou Arhitectura tbc 

cine suntem
A S O C I A Ț I A  S M A R T I C I T Y

Asociația SMARTiCITY (www.jumptosmart.ro și www.smarticity.ro) este o platformă de
evenimente, înființată în 2016, care aduce la un loc autoritățile centrale, locale, mediul privat și
societatea civilă, pentru ca, împreună, să identifice soluții care să rezolve problemele orașelor,
astfel încât acestea să devină mai bune „de trăit”. Pornim de la premisa că o colaborare mult
mai strânsă între autoritățile locale, companiile private și comunitate este baza construcției
orașelor inteligente. Iar noi oferim locul perfect în care să aibă loc acest schimb de informații. 

Din iunie 2021, Asociația a lansat încă un produs:  o emisiune TV, dedicată orașelor inteligente
și sustenabile, pe care o difuzăm, zilnic, pe televiziunea DIGI 24 (
https://www.digi24.ro/smarticity ), in jurnalul de dimineata. Evenimentul de față se va regăsi si
in emisiunea noastră. 

 

Arh. Bogdan Neagu, NBCArhitect 
Arh. Rodica Crisan, Profesor Universitatea Ion Mincu- Architecture and Urban Planning 
Arh. Lorena Breaza, Founder The Challenge Academy tbcArh. 
Maria Duda, Maria Duda, Belenyi,Biroul de arhitectura Alexandru Belenyi
Arh. Sandu Hangan, planificator urban în cadrul Ministerului Culturii din Franța tbc online
Teodora Visineanu, Visual artist, Profesor 
Ing. Cristi Botofei, Promco Ingineering
Arh. Raluca Buzdugan (Ph.D. Arch, M. Urban Planning) tbc
Alexandru Pripiș, Landscape Architect-Gedeus 

http://www.jumptosmart.ro/
http://www.smarticity.ro/
https://www.digi24.ro/smarticity

