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Invitaţie de participare la  

    
Open Forum: Open Forum: Open Forum: Open Forum:     

 

    “Smart Cities “Smart Cities “Smart Cities “Smart Cities şşşşi Electro Mobilityi Electro Mobilityi Electro Mobilityi Electro Mobility    ---- probleme ridicate de penetrarea pe  probleme ridicate de penetrarea pe  probleme ridicate de penetrarea pe  probleme ridicate de penetrarea pe 
scara larga a stascara larga a stascara larga a stascara larga a staţţţţiilor de iilor de iilor de iilor de îîîîncarcare ncarcare ncarcare ncarcare a a a a vehiculevehiculevehiculevehiculelorlorlorlor electrice electrice electrice electrice””””    

 
Prezintǎ: Dr.ing. Mihail Coteanu - Energy Design & Consulting - Director General  
Moderator: Dr.ing. Vatr ǎ Fǎnicǎ - SIER - Director Executiv & Secretar General  

 
Stimata Domnisoara / Stimata Doamna / Stimate Domn, 
 

În conformitate cu Programul „ Simpozionului Naţional de Informatică, Automatizări şi 
Telecomunicaţii în Energetică - SIE 2018”,  în după-amiaza zilei de miercuri 24 octombrie 2018, 
începând cu ora 17, este organizat un Open Forum, care se va derula sub forma unor scurte 
prezentări şi discuţii libere.  
 

În cadrul acestui Open Forum se doreşte să se prezinte şi să se discute: 

 
    ““““Smart Cities şi Electro MobilitySmart Cities şi Electro MobilitySmart Cities şi Electro MobilitySmart Cities şi Electro Mobility    ---- probleme ridicate de penetrarea pe  probleme ridicate de penetrarea pe  probleme ridicate de penetrarea pe  probleme ridicate de penetrarea pe 

scara larga a stascara larga a stascara larga a stascara larga a staţţţţiilor de iilor de iilor de iilor de îîîîncarcare ncarcare ncarcare ncarcare a a a a vehiculevehiculevehiculevehiculelorlorlorlor electrice electrice electrice electrice””””    
 

 
Participarea este liberǎ/deschisǎ oricǎrei persoane / instituții / companii ! 
 
Pentru a se putea realiza o corelare a expunerilor, rugăm persoanele/instituțiile - interesate sǎ realizeze 

prezentǎri legate de aceastǎ temǎ - care cǎ devinǎ subiect de dezbatere publicǎ - să ne comunice, de principiu, 
care vor fi subiectele pe care doriţi să le atingeţi în cadrul expunerii, precum şi numele persoanei care va face 
prezentarea la urmǎtorul nr. de telefon: 0722.361.954. 

 
Vă mulţumim anticipat pentru participare ! 

 

Dr.ing. Fănică Vatră 
Director Executiv & Secretar General al SIER 

Preşedinte al Comitetulului Tehnic de Organizare a SIE 2018    


