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Bucureștiul va găzdui cel de-al treilea eveniment
internațional al proiectului european CISMOB-eveniment
organizat in parteneriat cu Smart Cities of Romania

Secretarul de Stat Ionel Minea din Ministerul Transporturilor va vorbi în cadrul celui de-al treilea
eveniment internațional din București al proiectului european CISMOB.
Bucureștiul va găzdui cel de-al treilea eveniment internațional al proiectului european CISMOB
“Cooperative information platform for low carbon and sustainable mobility”. Evenimentul se va
desfășura în perioada 8 - 10 octombrie, la Hotelul JW Marriott și este organizat de către ITS
Romania și Autoritatea Metropolitană de Transport București.
Evenimentul din acest an va avea loc la București, cu prezența câtorva actori cheie în domeniile
legate de... citeste mai mult
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Stiri asemanatoare
ENGIE anunță participarea la "Smart Cities of Romania", București, 10-11octombrie, Hotel JW Marriott
ENGIE Romania, unul dintre liderii sectorului energetic, este o companie ce sustine politica europeana
de decarbonizare a economiei. In acest context, ENGIE prospecteaza noi modalitati de dezvoltare care
sa raspunda in acelasi timp preocuparilor...
Agora, 29 Septembrie 2017
Ultimele zile de înscrieri cu prețuri reduse la GPeC SUMMIT – Evenimentul Anului în E-Commerce!
Doar până vineri, 11 Mai 2018, mai este valabilă Oferta Early-Bird care aduce prețuri semni cativ reduse
la biletele de acces pentru GPeC SUMMIT – cel mai important eveniment de E-Commerce și Marketing
Online din România și Europa Centrală și de Est....
Agora, Luni, 14:0
Bucureștiul devine locul de joacă al tehnologiei în luna mai
Bucureștiul ajunge pe harta marilor orașe ale lumii care au propriul eveniment de tehnologie, prin
Bucharest Technology Week. După Londra, New York și Berlin, capitala României va găzdui între 23 și 29
mai peste 40 de evenimente pe teme de inovație,...
Agora, 31 Martie 2016
Bucureștiul devine locul de joacă al tehnologiei în luna mai
Bucureștiul ajunge pe harta marilor orașe ale lumii care au propriul eveniment de tehnologie, prin
Bucharest Technology Week. După Londra, New York și Berlin, capitala României va găzdui între 23 și 29
mai peste 40 de evenimente pe teme de inovație,...
Agora, 1 Aprilie 2016
Orange deschide cel de-al doilea smart shop din România la București
Orange deschide astăzi cel de-al doilea smart shop din România la București, pe Șoseaua BucureștiPloiești numărul 42 D, în Băneasa Shopping City. În magazinul redeschis sub noul format, Orange invită
clienții să se bucure de o experiență digitală...
Agora, 14 Septembrie 2015
Bucureștiul, gazda unuia dintre cele mai mari evenimente mondiale de sport electronic
În această toamnă, România va în centrul atenției a milioane de fani ai sportului electronic din întreaga lume. În perioada 20
– 21 octombrie, Capitala va găzdui a patra și ultima etapă din calendarul de anul acesta al DreamHack Eizo Open, un...
Computer World, 25 Septembrie 2012
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Cod galben de fenomene periculoase. Care sunt zonele vizate
Sucul care previne cancerul
Cătălin Pozdarie, director general Hervis România: Magazinul...
Investiţie de 7,6 mil. euro pentru reabilitarea termică a...
Evaluare Națională 2018. Calendar și subiecte clasa a VI-a
Alianţa transatlantică pusă la încercare . Merkel, Macron şi...
Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 de joi, 10 mai 2018. Care sunt...
Victor Ponta, prima reacție după ce a fost achitat în dosarul...
Alertă pe litoralul ROMÂNESC! Scene APOCALIPTICE surprinse în urmă...
Profesorul şi timpul prezent
NERVERSEA 2018. Nume mari din muzica electronică vor concerta la...
Minunea din Africa de Sud: are 114 ani și încă muncește
Primăria Cluj-Napoca cumpără 60 de autobuze Mercedes, investiţie de...
Imagini șocante într-o școală din Sălaj. O profesoară este LOVITĂ...
Victor Ponta, achitat în dosarul Turceni - Rovinari. Ce impact are...
Personaj controversat, alături de Klaus Iohannis, la recepția de la...
Cătălin Roşca, country manager C&A: Ne aşteptăm la un tranzit al...
Parteneriatul public-privat, aprobat de Guvern
Juventus s-a abonat la Cupa Italiei
Cupa Mondială 2018 - EXCLUSIV LA TVR. Revelația Islanda, cea mai...
«

‹

May

2018

›

»

We

Th

Fr

Sa

Su

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Mo Tu

Ziare de top
9am
A1
Adevarul
Agenda
Amosnews
Azi
Bursa
Curentul
Gazeta Sporturilor
Jurnalul National
Manager
Mediafax
Pro Sport
Unica
Ziarul Financiar
Toate sursele »

Intrebari frecvente | Contact | Ziare pe Facebook | Pentru Webmasteri | Ziare pe Mobil | Personalitati | Ziare
Transport de marfuri | US news | UK news | Telefoane mobile | Magazin de jucarii | Anunturi Gratuite | Anunt pe net

© 2010-2017 ZPN.ro. Informatiile si imaginile stirilor sunt copyright-ul ziarelor din care au fost preluate.
Ziare-pe-net.ro nu este raspunzator pentru continutul lor.
Ora sau data a sata pe site este ora la care stirea a fost preluata.

