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Club Metropolitan – Asociaţia pentru Mobilitate Metropolitană (AMM), Asociaţiei Zona Metropolitană 
Oradea și OTL SA, cu sprijinul Primăriei Oradea și al Uniunii Internaționale de Transport Public (UITP,) 
organizează cea de-a treia ediţie a Forumului pentru Mobilitate Durabilă şi Dezvoltare Metropolitană, în zilele 
de 13 şi 14 noiembrie, la Oradea. 

Mobilitatea în jurul marilor orașe din România se confruntă azi cu situații dificile: transportul public este slab 
dezvoltat, folosirea autovehiculelor personale a luat amploare, planurile urbanistice nu țin cont de axele de 
transport, iar transportul alternativ sau deplasările pietonale sunt slab încurajate. O situație de altfel cunoscută 
și de țările dezvoltate din vestul Europei în urmă cu două-trei decenii, cînd supraaglomerarea și blocajele 
frecvente în trafic au dus la apariția unor strategii noi în organizarea mobilității urbane și periurbane. În centrul 
acestor preocupări stă dezvoltarea transportului public, sub aspectele legate de infrastructură, vehicule, titluri 
de călătorie, dar și aspecte legislative și administrative. 

Avem astfel șansa ca azi, în România, să profităm de experiența acestor orașe și să evităm să facem aceleași 
greșeli. Acum, când zonele metropolitane își reglementează organizarea, este momentul să vorbim despre 
planuri de mobilitate durabilă, despre autorități de transport, despre delegarea serviciului public, dar și despre 
transportul public ca principal motor în reducerea poluării şi de integrare socială și dezvoltare economică.

Sunt aşteptaţi să participe reprezentanţi ai primăriilor, consiliilor judeţene şi prefecturilor, ai asociaţiilor 
de dezvoltare intercomunitară, ai ministerelor cu responsabilităţi în organizarea transportului public şi al 
achiziţiilor cu finanţare europeană, ai industriei de profil şi ai organizaţiilor internaţionale ce promovează 

Club Metropolitan – Asociaţia pentru Mobilitate Metropolitană (AMM) susţine dezvoltarea mobilităţii durabile 
în marile aglomerări urbane, diseminarea şi promovarea în România a conceptelor şi a bunelor practici în dome-
niul dezvoltării şi mobilităţii durabile. Asociaţia colaborează cu organele centrale şi locale ale administraţiei de 
stat, cu asociaţii profesionale în domeniul dezvoltării urbane şi a transportului public, naţionale şi internaţionale 
şi cu alte instituţii sau organizaţii non-guvernamentale.

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administra-
tive localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmar-
tin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin 
hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară 
cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.
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Program, Ziua 1
Miercuri, 13 noiembrie 2013

10.30 - 11.00  Înregistrare & welcome coffee
11.00 - 11.30  Deschidere
Ștefan Roșeanu, Director General  - Asociația pentru Mobilitate Metropolitană (AMM)
Ilie Bolojan, Primarul Municipiului Oradea
Ciprian Barna, Director General - Zona Metropolitană Oradea
Artur Perchel, Manager Eastern European Countries - Uniunea Internațională de Transport Public (UITP)

11.30 - 13.00  Implicațiile planificarii urbane asupra planurilor de transport public; organizarea integrată a 
teritoriului zonelor metropolitane; planificarea teritorială regională și locală; planuri urbanistice de mobilitate 
durabilă; investiții teritoriale integrate (ITI); dezvoltarea spațială la nivel metropolitan.
Moderator: Ștefan Roșeanu, Director General  - Asociația pentru Mobilitate Metropolitană (AMM)
Vorbitori:  Renate Zuckerstätter-Semela, City-Region Manager North - Metropolitan Area Management
  Vienna/Lower Austria (SUM)
  Cezar Grozavu, Manager Public – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
  Monica Oreviceanu, Director Proiecte - AMM - Centrul pentru Studii Europene pentru   
  Tehnologii și Sisteme de Transport Durabile 

13.00 – 14.00 Prânz

14.00 – 15.30 Sisteme și soluții  pentru un transport durabil, optimizarea transportului public, material rulant 
mai putin poluant, atragerea către transportul public a persoanelor cu mobilitate redusă, asigurarea confortului 
pasagerilor, stațiile de transport public ca zonă de regenerare urbană, potențialul economic al stațiilor și 
vehiculelor ca soluție pentru asigurarea durabilității economiei 
Moderator:  Artur Perchel, Manager Eastern European Countries - UITP
Vorbitori: Stelian Nicola, Director General - STP Alba  
  Melente Horoba, Director General - Transmix Bistrița 

15.30 – 16.00 Pauză de cafea & ceai

16.00 – 17.30 Tehnologii informatice pentru optimizarea activităților de transport public, ticketing electronic, 
sisteme inteligente de trafic, infrastructuri IT și telecomunicații, infotainment, sisteme de supraveghere, sisteme 
informatice pentru managementul flotei, planificarea rutelor
Moderator:   Ștefan Roșeanu, Director General  - Asociația pentru Mobilitate Metropolitană (AMM)
Vorbitori: Alex Vlăduțoiu, General Manager - Alfrednet

17.30 – 18.00  Concluzii

20.00   Cină festivă
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Program
Ziua 2 - Joi, 14 noimebrie

9.00 –  9.30  Welcome coffee
9.30 – 12.00   Organizarea transportului public în zonele metropolitane, reglementări în privința organizării 
și funcționării transportului public, contractarea serviciilor de transport public, finanțarea transportului public 
în zone metropolitane, rolul transportului public metropolitan în exercițiul bugetar 2014 – 2020, transportul 
public gratuit – soluție reală sau miraj?

Moderator:  Ciprian Barna, Director General - Zona Metropolitană Oradea
Speakers:  Hans-Werner Franz, CEO - VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH / Președinte  
  - Asociaţia Europeană a Autorităţilor de Transport (EMTA)
  István Csuzi, Director General  - OTL SA 

12.00 – 14.00  Vizită tehnică depoul OTL  și deplasare pe una dintre rutele de transport public
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FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

Modalităţi de înregistrare

Tel.: +40(21) 224 43 85      Fax: +40(21) 224 43 86      E-mail: conferinte@clubferoviar.ro 
Poştă: Str. Virgiliu 30, Sector 1, Bucureşti RO 010884, România 

www.conferinte.clubferoviar.ro

Dacă nu puteţi ajunge la lucrările forumului, o altă persoană poate participa în locul dumneavoastră fără achitarea unei supra-taxe. 50% din 
taxa de înregistrare este percepută dacă anularea survine cu două săptămâni înainte de desfăşurarea evenimentului. În cazul în care anularea 
survine cu 10 zile înainte de desfăşurarea evenimentului, sau mai târziu, restituirea taxei de participare nu mai este posibilă. Documentaţia va 
fi, totuşi, transmisă delegaţilor. Club Feroviar îşi rezervă dreptul de a modifica programul evenimentului fără anunţare prealabilă.

Anulare şi transfer:

Detalii companie:

Nume:_____________________________________Funcţie:_______________________________________________________________________ 
Societate:________________________________________________Semnătură:______________________________________________________
Adresă: _________________________________________________________________________________________________________________
Telefon:_______________Fax:_________________Email: _________________________________________________________________________
Cod Fiscal (CUI):______________________________Nr.ord.reg.com./an________________________________________________________________
Cont IBAN___________________________________________________________________________________________________________________ 
Banca_________________________________________Sucursala___________________________________________________________________

Banca: ING Bank N.V. - Sucursala Bucureşti
Cont RON - RO38 INGB 0000 9999 0195 7299
Cont EUR - RO62 INGB 0000 9999 0197 8498
Titular: S.C. Club Feroviar S.R.L. 
Str. Virgiliu 30, Sector 1, Bucureşti, România
CUI: RO15957066 ; ORC: J40/16302/2003

Voi transfera suma de ______________________ + TVA (24%) 
=_____________ prin Ordin de Plată. Plata se efectuează cu cel puţin 30 de 
zile înainte de data forumului. Confirmarea înregistrării vă va fi transmisă 
în momentul confirmării plăţii.

Metode şi detalii de plată

Detalii delegaţi (se bifează sesiunea la care se va participa in ziua a doua a conferintei.

Nume şi prenume Funcţie
1.  

2.

3.

Opţiuni Detalii Preţ / Opţiune

 

Participant 
Participare la forum, mapa forumului, prânz şi 
pauze de cafea,  participarea la alte evenimentele 
conexe.

350 € + TVA (24%) / 
persoană

Reprezentant autoritate 
publică 

Participare la forum, mapa forumului, prânz şi 
pauze de cafea,  participarea la alte evenimentele 
conexe.

Gratuit

Voi participa la cina festivă din data de 13 noiembrie 2013 contra sumei de € 100 + TVA


