Doamnei Mădălina Mihaela Stoian - Conf. univ. dr. ing.,
Decan Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri București - UTCB
Ref: Invitație în calitate de lector în cadrul Academiei de Mobilitate Metropolitană, ediția
Septembrie 2016
Asociația pentru Mobilitate Metropolitană – A.M.M. desfășoară demersuri de educare a pieței de
mobilitate urbană și metropolitană, prin Academia de Mobilitate Metropolitană, constituită ca platformă
de educare și comunicare interactivă între actorii transportului metropolitan. În Săptămâna Europeană
a Mobilității, care se desfășoară în fiecare an în perioada 16-22 septembrie, anul acesta prin campania
cu titlul “Mobilitate inteligentă. Economie puternică”.
A.M.M. organizează sesiuni de comunicări și dezbateri care urmăresc o abordare holistică a
conceptului de mobilitate (de la planificare - la infrastructuri și vehicule, de la marketingul și economia
transporturilor - la sociologie și legislație etc.). Sesiunile de comunicări ale Academiei de Mobilitate
Metropolitană sunt organizate la Universitatea Politehnica București (16 Septembrie), Universitatea
Tehnică de Construcții București (19 Septembrie) și Universitatea București (21 Septembrie),
adresându-se atât specialiștilor angajați ai organizațiilor de profil cât și viitorilor specialiști (studenți la
facultățile de profil).
Temele abordate acoperă problemele planificării urbane și metropolitane; mobilității durabile urbană
și metropolitană; planificării, organizării și construirii infrastructurilor de mobilitate durabilă; planificării,
organizării și contractării serviciilor de transport public; planificării și organizării logisticii urbane;
conceptelor și soluțiilor tehnologice pentru optimizarea costurilor operaționale și îndeplinirea altor ținte
de mediu; securității și siguranței; accesibilității; soluțiilor de finanțare a strategiilor și proiectelor din
domeniul transporturilor; soluțiilor și politicilor de marketing pentru mobilitatea urbană; geografiei
transporturilor; sociologiei transporturilor; sistemelor inteligente de transport; digitalizării relației dintre
operatorii de transport public și călători și comunicării de afaceri și de masă în transporturi.
Subiectul comun de dezbatere, „România Policentrică – Coridoare de transport durabil” va fi abordat
în diversitatea dată de specificul instituțiilor de învățământ superior partenere.
Participarea la lucrările Academiei de Mobilitate Metropolitană va oferi posibilitatea interacțiunii cu
profesioniștii din domeniille transporturilor și dezvoltării urbane angajați în cadrul autorităților publice,
operatorilor de transport și a diverselor organizații de profil, precum și cu cadrele universitare de
specialitate și viitorii absolvenți ai universităților partenere.
Vă invităm să vă alăturați Academiei de Mobilitate Metropolitană, ediția Septembrie 2016, în calitate
de lector. În situația în care agenda de lucru nu vă permite să vă alăturați Academiei și luând în
considerare rolul organizației dumneavoastră pe piața de mobilitate și dezvoltare urbană /
metropolitană, vă invităm să diseminați informația în rândul altor colegi, potențial interesați de
participarea la lucrările conferințelor.
Persoana de contact: Marcela Nae (Public Affairs Manager), marcela.nae@amm.org.ro
Cu considerație,
Ștefan Roșeanu
Director General AMM
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Academia de Mobilitate Metropolitană
„România Policentrică – Coridoare de transport durabil‟
PROGRAM
Ziua 1 - 16.09.2016
Universitatea Politehnica București
(Subiecte: Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă; noua strategie de dezvoltare teritorială
a României; Master Planul General de Transport; stații multimodale și noduri de transport;
vehicule rutiere ecologice; vehicule rutiere electrice; standarde privind emisiile de noxe;
vehicule pentru transport public pe șină; sisteme de alimentare pentru vehicule; reducerea
consumurilor energetice în depouri, ateliere și stații; depouri moderne; sisteme de car- și
bike-sharing; sisteme de planificare rețele de transport; sisteme de planificare și
monitorizare parcuri de vehicule; sisteme de monitorizare trafic; Sisteme de Transport
Inteligent; digitalizarea relației dintre operatorii de transport și călători)
09:30 - 10:00 - Înregistrare participanți
10:00 – 10:30 – Cuvinte de deschidere:
10:30 – 12:30 – Sesiune comunicări 1
12:30 – 13:00 – Prânz
13:00 – 15:00 – Sesiune comunicări 2
15:00 – 15:30 – Concluzii Ziua 1

PROGRAM
Ziua 2 – 19.09.2016
Universitatea Tehnică de Construcții București
(Subiecte: Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă; Master Planul General de Transport;
noua strategie de dezvoltare teritorială a României; infrastructuri pentru vehicule rutiere;
infrastructuri pentru vehicule rutiere electrice; infrastructuri pentru transport public pe șină;
infrastructuri pentru mobilitate activă; lucrări de artă pentru conectarea spațiului
metropolitan; reducerea consumurilor energetice în depouri, ateliere și stații; depouri
moderne; sisteme de planificare rețele de transport; stații multimodale și noduri de
transport)
09:30 - 10:00 - Înregistrare participanți
10:00 – 10:30 – Cuvinte de deschidere:
10:30 – 12:30 – Sesiune comunicări 3
12:30 – 13:00 – Prânz
13:00 – 15:00 – Sesiune comunicări 4
15:00 – 15:30 – Concluzii Ziua 2
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PROGRAM
Ziua 3 – 21.09.2016
Universitatea București
(Subiecte: cadrul legal al transportului public; cadrul legal al planificării și dezvoltării
urbane; Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă; noua strategie de dezvoltare teritorială
a Românie; Master Planul General de Transport; sisteme de planificare rețele de
transport; instrumente financiare nerambursabile; sisteme de finanțare rambursabile
instituționale; sisteme de finanțare comerciale; soluții și tehnologii pentru reducerea
costurilor operaționale și creșterea veniturilor; sisteme de gestiune a resurselor
organizației; sisteme de gestiune a relației cu clienții; sisteme de planificare și
monitorizare a proiectelor de investiții; stații multimodale și noduri de transport)
09:30 - 10:00 - Înregistrare participanți
10:00 – 10:30 – Cuvinte de deschidere:
10:30 – 12:30 – Sesiune comunicări 5
12:30 – 13:00 – Prânz
13:00 – 15:00 – Sesiune comunicări 6
15:00 – 15:30 – Concluzii Ziua 3
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