INVITAȚIE

Asociația pentru Mobilitate Metropolitană – A.M.M. desfășoară demersuri de educare a pieței de
mobilitate urbană și metropolitană, prin Academia de Mobilitate Metropolitană, constituită ca
platformă de educare și comunicare interactivă între actorii transportului metropolitan. În Săptămâna
Europeană a Mobilității, care se desfășoară în fiecare an în perioada 16-22 septembrie, A.M.M.
organizează sesiuni de comunicări și dezbateri care urmăresc o abordare holistică a conceptului de
mobilitate (de la planificare - la infrastructuri și vehicule, de la marketingul și economia
transporturilor - la sociologie și legislație etc.).
Sesiunile de comunicări ale Academiei de Mobilitate Metropolitană sunt organizate în spațiile
instituțiilor universitare partenere, adresându-se atât specialiștilor angajați ai organizațiilor de profil
cât și viitorilor specialiști (studenți la facultățile de profil).
Temele abordate sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Planificare urbană și metropolitană,
Mobilitate durabilă urbană și metropolitană,
Planificare, organizare și construire infrastructuri de mobilitate durabilă,
Planificare, organizare și contractare servicii de transport public,
Planificare și organizare logistică urbană,
Concepte și soluții tehnologice pentru optimizarea costurilor operaționale și îndeplinirea altor
ținte de mediu,
7. Securitate și siguranță, accesibilitate,
8. Soluții de finanțare a strategiilor și proiectelor din domeniul transporturilor,
9. Soluții și politici de marketing pentru mobilitatea urbană,
10. Geografia transporturilor,
11. Sociologia transporturilor,
12. Sisteme inteligente de transport,
13. Digitalizarea relației dintre operatorii de transport public și călători,
14. Comunicare de afaceri și de masă în transporturi.
În acest context, vă invităm să fim împreună la Săptămâna Europeană a Mobilității, prin campania
cu titlul “Mobilitate inteligentă. Economie puternică.”
Dorim să organizăm sesiuni de comunicări pe parcursul a trei zile, la Universitatea Politehnică
București - Facultatea de Transporturi, la Universitatea Tehnică de Construcții București Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri și la Universitatea București - Facultatea de Geografie
impreună cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” - Facultatea de Urbanism.
Subiectul comun de dezbatere, „România Policentrică – Coridoare de transport durabil”, poate fi
abordat în diversitatea dată de specificul instituțiilor de învățământ superior, după cum urmează:
Ziua 1-a, 16 septembrie 2016, la Universitatea Politehnica București - Facultatea de
Transporturi.
Titlu: RP-CTD; Subiecte: Organizarea
Vehicule feroviare și rutiere etc.

transportului, Sisteme inteligente de transport (ITS),

Ziua a 2-a, 19 septembrie 2016, la Universitatea Tehnică de Construcții București - Facultatea
Căi Ferate, Drumuri și Poduri.

Titlu: RP-CTD; Subiecte: Infrastructură feroviară, Infrastructură rutieră, Poduri, Tuneluri,
Geodezie etc.
Ziua a 3-a, 21 septembrie 2016, la Universitatea București - Facultatea de Geografie
Titlu: RP-CTD; Subiecte: Planificarea teritoriului, Urbanism, Peisagistică, Structuri anexe etc.
Comunicările vor fi susținute de cadre universitare, decidenți din administrație, specialiști în
domeniu, doctoranzi, studenți din ciclul II și III de studii, cu scopul informării publicului, autorităților
publice, instituțiilor de profil, operatorilor de transport public, asupra problemelor privind mobilitatea.
Informații actualizate cu privire la programul sesiunii AMD 2016 puteți regasi prin site-ul oficial al
Asociației www.amm.org.ro sau prin pagina de socializare www.facebook.com/amm.org.ro/

Persoana de contact: Marcela Nae, marcela.nae@amm.org.ro

Cu consideraţie,
Ștefan ROȘEANU,
Director General
Asociația pentru Mobilitate Metropolitană
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