
                

 

 

 

 

 

 

Digital Innovation Hub - WALLACHIA eHUB 
powered by  

Danube Engineering Hub 
vă invită să participați la conferința 

 
Soluții digitale pentru dezvoltarea locală sustenabilă 

- 29 octombrie 2021 - 
 

Integrarea într-o platformă digitală comună a bazelor de 
date privind cadastrul general, urbanism, infrastructură și 
suprastructură, rețele edilitare, registrul agricol, 
contabilitate și evidența populației reprezintă un element 
prioritar al dezvoltării sustenabile a localităților. 
În ciuda progreselor realizate în România, conform 
Indicelui DESI, există probleme critice legate de abilitățile 
digitale, serviciile publice digitale și interoperabilitatea 
bazelor de date. 
Scopul acestui eveniment este de a aborda aceste 
provocări din perspectiva administrației locale și a 
comunității de afaceri la nivel local.  
Nici un proiect anterior care a avut ca scop culegerea de 
date nu se va irosi, ci va evita dubla finanțare, dublarea 

eforturilor instituțiilor, suprapunerile de sarcini și responsabilități din diferite departamente. Soluțiile fragmentate 
practicate până în prezent, deși au avut efecte pe termen scurt, nu au rezolvat problema abordării integrate.  
Seminarul se adresează atât administrației publice, furnizorilor de servicii publice, cât și ONG-urilor, asociațiilor de 
afaceri, IMM-urilor și furnizorilor de tehnologie. Abordarea și experiența Wallachia eHub ca centru regional 
specializat se bazează pe colaborare și matchmaking între diferiți actori regionali.  
 

AGENDA 
11.00 – 11.15  
 

Cuvânt introductiv privind obiectivele sustenabile ale digitalizării în 
România – Prof. univ. dr. Costin Lianu, Director General USH Pro Business 

11.15 – 11.30 Soluții digitale pentru comunitatea locală folosind tehnologiile GIS – 
Costin Trandafir, Director General Heveco 

11.30 – 11.50 
 

Monitoring environemental parameters and human influences in forest 
areas -MEPHIRA, un proiect al hubului digital Wallachia eHub generat de 
Danube Engineering Hub, Prof. univ. dr. Irina Gabriela Rădulescu, 
coordonator Wallachia eHub, Prof. univ. dr. Daniel Oancea, Universitatea 
Politehnică București 

11.50 – 12.10 
 

Interoperabilitate, provocări și soluții la nivel local – Tiberiu Lukacs 
Director Comercial Integrisoft și Simona Ilie, Director Dezvoltare Integrisoft 

12.10 – 12.30  
 

Interacțiunea locală dintre administrația publică și mediul de afaceri 
pentru susținerea digitalizării. Oportunități oferite de Strategia Dunării – 
Valentin Mitrică, Președinte Cluster Bio Oltenia 

12.30 – 12.50 Managementul sustenabil al patrimoniului utilizând soluții digitale – 
Flavio Finta, coordonator al grupului de acțiune Wallachian Heritage, expert 
restaurator 

12.50 – 13.10   Soluții digitale în agroecologie și silvicultură – Bogdan Apostol, Cercetător 
INCDS 



                

 

 

 

 

 

13.10 – 13.30 Concluzii 

 

CÂND VA AVEA LOC 
Evenimentul se va desfășura în mediul online pe platforma GoToMeeting în data de 29 octombrie 2021, 

începând cu ora 11.00 (link acces workshop https://global.gotomeeting.com/join/869683533). 

Pentru confirmare participare și informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 
0722.596.476; email iri_radulescu@yahoo.com (Rădulescu Irina) sau 0740.521.967, email 
clianu@gmail.com (Costin Lianu). 
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