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Evenimentul din acest an va avea loc la Bucureşti, cu prezenţa câtorva actori cheie în domeniile
legate de principalele obiective ale CISMOB, cum ar fi dezvoltarea politicilor în domeniul mobilităţii
urbane durabile. Prezentările tematice includ intervenţii ale lui Ionel Minea, Secretar de Stat în
Ministerul Transporturilor, Robert Răzvan Dobre, consilier în cadrul Departamentului de Strategie şi
Management din Ministerului Transporturilor, Sava Chiser, consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale, Dan Diaconu, Viceprimar al Municipiului Timişoara, precum şi ale altor reprezentanţi ai
instituţiilor publice şi private.

CISMOB este un proiect european, finanţat de către Uniunea Europeană, care promovează
modalităţi inovatoare de reducere a amprentei de carbon şi de creştere a sustenabilităţii zonelor
urbane prin îmbunătăţirea eficienţei utilizării infrastructurii de transport urban folosind tehnologia
IT&C. Acest proiect are parteneri din România, Suedia, Portugalia şi Spania iar evenimentul de la
Bucureşti are o importanţă deosebită în discutarea acestui subiect tematic în perspectiva schimbării
politicilor la nivel regional şi interregional. Această iniţiativă europeană presupune organizarea mai
multor întâlniri, grupuri de lucru şi evenimente pentru a-şi atinge obiectivul principal:
implementarea politicilor regionale pentru reducerea amprentei de carbon.

Cu prilejul evenimentului, avem deosebita plăcere să invităm membrii presei să participe în data de
9 octombrie, ora 9:35, la hotelul JW Marriott, să asculte şi să pună câteva întrebări oaspeţilor şi să
afle cât mai multe despre subiectele cheie ale acestui eveniment.

Pentru mai multe informaţii despre eveniment, inclusiv agenda completă, vă rugăm accesaţi
https://www.interregeurope.eu/cismob/events/event/1009/3rd-main-cismob-interregionalevent-in-bucharest/
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ULTIMELE STIRI
peste 2 ore
Documentare despre Marea Neagră, în secţiunea competitivă a Festivalului Internaţional de Film despre Mediu şi Oameni - Pelicam
peste 2 ore
Sergiu Oprescu, reales în funcţia de preşedinte al Consiliului Director al ARB
peste 2 ore
Biroul permanent: Comisia juridică a constatat că deputatul PNL Cezar Preda nu a încălcat Codul de conduită
peste 2 ore
Tenis: Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA de la Madrid
peste 2 ore
BERD şi-a îmbunătăţit la 4,6% estimările privind avansul economiei româneşti în 2018
peste 2 ore
Kaspersky Lab descoperă o vulnerabilitate de tip ''zero-day'' pentru Internet Explorer
peste 2 ore
Acordul nuclear:Ali Khamenei califică drept "prostesc şi superficial" discursul lui Trump şi cere "garanţii" europene
peste 2 ore
Dragnea: Europa înseamnă unitate în diversitate; noi, românii, avem multe motive să ne mândrim
peste 2 ore
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Moştenirea genetică ne influenţează modul în care ne bronzăm, dar şi riscul de cancer de piele (studiu)
peste o oră
Dan Barna (USR): România şi Uniunea Europeană trebuie să rămână împreună
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FLUXUL AGERPRES
14:36 PSD's Dragnea: Europe means unity in diversity; we, the Romanians, have many reasons to be proud of



14:35 Birchall, demersuri de obţinere a sprijinului statelor CARICOM pe candidatura României la Consiliul de Securitate

al ONU
14:34 NUNTĂ REGALĂ Fostele iubite ale prinţului Harry - de la o primă dragoste, la o relaţie de o vară şi aventuri de o

noapte
14:32 Camera Deputaţilor: Tarife majorate pentru vizitarea Palatului Parlamentului; taxa foto - eliminată
14:30 Documentare despre Marea Neagră, în secţiunea competitivă a Festivalului Internaţional de Film despre Mediu
şi Oameni - Pelicam
14:29 Comunicat de presă - ISU Caraş-Severin
14:29 Comunicat de presă - Biblioteca Judeţeană "Lucian Blaga" Alba



14:29 Comunicat de presă - Poliţia Locală Târgu Mureş
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