
 

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 
efortul 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 

 

Satul Inteligent s.r.l. 
J15/711/13.10.2015, C.I.F(C.U.I): 35119943 

Banca ING, cont: RO30INGB0000999909974396 

Adresa: Sat Alunișu, strada Inv. S. Stăncescu nr. 90, 

Comuna Cornațelu, Județul Dâmbovița 

http://satulinteligent.ro/forum-smart-villeage/
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Forumul 

"SMART VILLAGE - Transformarea digitală a comunităților rurale" 

Jupiter, perioada 1-4 iulie, 2021. 

PROGRAM PROVIZORIU 

Ziua 1 – joi 1 iulie 

Welcome champagne, întâmpinarea oaspeților în recepția hotelului, salutul de bun venit și 

proceduri de acomodare. 

Ziua 2 – vineri 2 iulie 

Sesiunea 1:  

 8.30 – 9.00 - Înregistrarea participanților, cafea 

 9.00 – 10.30 – Prezentări Smart Village pe tematica: 

 Infrastructură rurală și organizarea spațiului; 

 Dezvoltarea unui mod de viață simplu și sănătos de tip Satul Inteligent; 

 Politicile privind satele inteligente; 

 Smart Governance - Soluții bazate pe date și TIC. 

 

10.30 – 11.00 – Pauză de cafea 

Sesiunea 2: 

11.00 – 12.30  

 Durabilitate ecologică, socială și economică în contextul conceptului de coeziune teritorială; 

 Platforme portal de tip Smart; 

 Digitalizarea infrastructurilor; 

 Model de afaceri Satul Inteligent. 

 

12.30 – 14.00 – Pauza de prânz și socializare. 

GALA DINNER 

20.00 – 21.00  

 Sesiune networking (la barul hotelului), discuții, premieri, într-un cadru plăcut-formal, oferind 

numeroase oportunități de interacțiune între cei prezenți. 

Ziua 3 – sâmbătă 3 iulie 

 8.30 – 9.00 – Înregistrarea participanților, cafea; 

 9.00 – 12.30 – Prezentări soluții, modele Smart de bună practică, proiecții video referitor la rolul 

digitalizării în dezvoltarea rurală, legislația în domeniu și stabilirea direcțiilor privind calitatea 

vieții și a consolidării unei viziuni Smart Village, semnată de primarii participanți. 

 12.30 – 14.00 – Pauza de prânz și socializare 

Ziua 4 – duminica 4 iulie 

 Concluzii 9.00 – 10.30 

Temele conferinței includ tematica prezentată, dar nu se limitează la ele, pe parcurs le vom actualiza. 



Hotel Delta 3*, Jupiter 
                                01 - 04 iulie/sejur 3 nopti 
 

 

 

Preț 1860 lei/camera dublă 
Prețul include 3 nopți de cazare  all inclusive + paricipare conferință și coffee break. 

 

Ofertă valabilă cu plata a 50% avans până la 31 martie 2021.                                         

După această perioadă prețurile vor fi majorate 15%. 
 

Concept Family All Inclusive: 
 Acces și sezlong cu umbrela (in limita disponibilitatilor), la piscina Hotelului California; 

 Acces la sauna și jacuzzi la Hotel California ( cu rezervare prealabilă); 

 2 sezlonguri cu umbrelă incluse/camera pe plajă Copiilor sau pe plaja California pentru 

toti turiștii cazati în hotelurile Grupului CoHotels; La fiecare din cele doua sectoare de 

plaje, turiștii beneficiază de DJ și echipe de animatori, care vor umple momentele 

petrecute la soare cu jocuri și concursuri captivante; 

 Internet Wifi gratuit în camere și în spațiile comune; 

 Parcare pazită și supravegheată video la Hotel Delta – serviciu cu plată.  

   

Primul și al 2-lea copil între 0 - 7 ani cazați în cameră cu doi adulți, beneficiază de 

gratuitate 100% la cazare și masă, cu pat suplimentar inclus (max 1 / camera).                

Peste 7 ani achită 66 lei/zi. Peste 12 ani achită 202 lei/zi. 

  

 

 

 



Hotel Delta 3*, Jupiter 
                                01 - 04 iulie/sejur 3 nopti 
 

                         

Clubul Copiilor – TOTUL INCLUS pentru turiștii Cohotels 
             Casa cu Povești – pe scena de sub cupola teatrului din parcul de distracții „Baby Land” 

vor fi prezentate zilnic spectacole interactive de teatru pentru copii, susținute de actori 

profesioniști. 

             Centrul de Dans și Atitudine – cursurile de initiere in dans și expresie corporală vor fi 

integrate cu cursuri de Zumba pentru mamici și copii. 

             Atelierul de Creație – într-un spațiu special amenajat, animatori profesioniști îi vor 

introduce pe copii în fiecare zi în tainele modelajului, picturii, artei origami. O expoziție va 

reuni, săptămanal, cele mai reușite creații ale micilor cursanți. 

             Scoala de Teatru – pentru toți copiii pasionați de actorie, o trupa de profesioniști va 

susține zilnic cursuri de inițiere în acest univers fascinant. Un spectacol săptămanal, va da ocazia 

punerii în practica a celor învățate. 

             Plaja Copiilor – o întreaga plaja apartinand grupului Cohotels este amenajată cu 

tobogane și jocuri gonflabile. O echipa de animatori profesioniști se va dedica organizării 

jocurilor și concursurilor pentru cei mici. Pe langă amenajarile de plajă, special pentru mamici, 

tătici și bunici vor fi puse la dispozitie jocuri de table și sah. 

             Babyland (1630 –2300 ) Unicul parc de distracții interactive pentru copii din Sudul 

litoralului. Aici vei gasi  instalate noile modele de tobogane, plase elastice, curse cu obstacole. In 

fiecare seară, petrecerile tematice și parada personajelor de poveste îi vor avea ca invitați 

speciali pe Batman, Spiderman, zana Ariel și mai vechii eroi din povestiriile cu pirați și indieni. 

Gradinița cu program de babysitting (0900-1200 si 1600- 2100) locul în care îți poți lasa 

copilul sub atenta supraveghere a animatorilor hotelului.Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 

12 ani. Situata în incinta hotelului California . 

 O zi cât mai frumoasa vă dorim! 



CONFIRMARE PARTICIPARE

Vă rugăm să completați formularul de mai jos :

Denumire:

CUI/NrReg Com:

Cont:

Banca:
Date, CJ,  primarie

companie / organizație Adresa:

Telefon:

E-mail:

Web:

Confirmăm prin prezenta participarea următorilor reprezentanți din partea instiuției:

Nr. Nume si prenume

1.Date
Participanți

2.

3.

Alte informații:

Descrieți succinct localitatea 

Prețul include 3 nopți de cazare all inclusive + paricipare conferință și coffee break : 1860 lei/cameră dublă. 
Ofertă valabilă cu plata a 50% avans până la 31 martie 2021.După această perioadă prețurile vor fi majorate.

Coordonator proiect Stoica Viorel, Satul Inteligent srl.

Satul Inteligent S.R.L.
CUI: 35119943 Nr. reg. com.: J15/711/13.10.2015
Sat Alunișu, Strada Înv. S. Stăncescu nr. 90, com. Cornățelu, Județul

Dâmbovița Cont IBAN RO30INGB0000999909974396

Formularul de participare se va trimite până la data de 31.03.2021 la adresa de
email office@satulinteligent.ro /  tel. 0761228781 / www.satulinteligent.ro

Funcția
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