
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Invitație 
 

Smart Village –Transformarea digitală a comunităților rurale 
În conformitate cu prevederile OUG nr. 156/2020 - privind unele măsuri pentru susținerea 

dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale, ale Noii Agende Urbane și ale politicilor Uniunii 
Europene, comunele din zonele urbane funcționale pot implementa soluții de tip "Smart Village".  În 
cadrul conceptului, digitalizarea este o cerință obligatorie ce contribuie la asigurarea de servicii publice 
inteligente destinate populației, precum și la creșterea nivelului de trai. 

În contextul începerii perioadei de programare 2021-2027, vă invităm să fiți parte din proiectul 
de schimbare administrativă și să participați la Forumul "SMART VILLAGE - Transformarea digitală a 
comunităților rurale", ce se va ține la Hotel Delta*** , din Jupiter, în perioada 1- 4 iulie, 2021. 

Ediția 2021, va pune accentul pe rolul digitalizării în dezvoltarea inteligentă a comunelor, în 
vederea îmbunătățirii funcționării infrastructurilor, a managementului public general, precum și în 
scopul realizării de proiecte în domenii precum rețele inteligente de iluminat public, alimentare cu apă 
potabilă și  canalizare, colectare și transport al deșeurilor, unități școlare inteligente, avertizare timpurie 
pentru situații de risc climatic, panouri solare pentru încălzire și apă caldă menajeră, racordarea la 
rețeaua de internet, racordarea la pompe de căldură și altele asemenea. 

La finalul dezbaterilor vom redacta "Viziunea Smart Village", document, care să conțină 
elemente referitoare la implementarea de soluții tip „smart village“ și să prezinte ambiția și intenția 
primarului de transformare digitală. Viziunea pe termen lung pentru zonele rurale este o oportunitate 
de a pune în aplicare agenda rurală europeană și de a oferi cetățenilor din mediul rural recunoașterea 
și atenția pe care o merită. 

Forumul "SMART VILLAGE - Transformarea digitală a comunităților rurale", se adresează 
primarilor, viceprimarilor, șefi departamente și este organizat de Satul Inteligent S.R.L. , care deține 
marca "Satul Inteligent" și este un ciclu de dezbateri bianual ce are ca obiectiv sprijinirea autoritățiilor  
în scopul creării de comunități rurale atractive.  

 Vă puteți înscrieți aici http://satulinteligent.ro/forum-smart-villeage/ .Ulterior, pe baza 
intenției dv. de participare vă vom trimite mapa cu documentele necesare.  Notă* Accesul se face be 
baza invitației și respectarea regulilor de protecție. 

 

Cu stimă,                                                           
                                                           MANAGEMENT DE EVENIMENT Satul Inteligent s.r.l. 
                                                                 
Manager proiect                                                                                       
Stoica VioreL 
Tel: 0761228781                                                                                                                        
E-mail: office@satulinteligent.ro , web: www.satulinteligent.ro 
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