Club Feroviar, cu sprijinul Asociatiei Industriei Feroviare din Romania (AIF), în
parteneriat media cu AGERPRES și sub patronajul Ministerului Transporturilor și
Infrastructurii organizează a XV-a editie a Conferintelor Club Feroviar – Conferința
de Material Rulant, eveniment care va avea loc online, în data de 19 mai. Sesiunile live
vor începe la ora 9:30, iar vizionarea se va face online pe platforma Club Feroviar.
Siguranța feroviară, durabilitatea, fiabilitatea, confortul, comoditatea, conectivitatea și
accesibilitatea, împreună cu durate de călătorie mai scurte, vor face serviciile sale mai
atractive pentru pasageri, încurajând o schimbare modală semnificativă.

Pentru a participa la conferinţă este necesar să vă înregistraţi
pe www.conferinte.clubferoviar.ro/material-rulant

Interconectarea și competitivitatea serviciilor feroviare de călători va sta la baza
sustenabilității economice, sociale și de mediu a continentului nostru. În plus, pandemia
Covid-19 a consolidat nevoia de reevaluare a întregului sector al transporturilor și
contribuția specială pe care o poate aduce calea ferată la o reconstruire mai bună.

Despre toate acestea şi nu numai ...
... doar la Conferința Virtuală de Material Rulant 2021
- vizionați online de oriunde vă aflați Pornind discuţiile de la acordul privind desemnarea anului 2021 drept "An European al
Căilor Ferate", Conferința de Material Rulant va aduce în atenția publicului unele
dintre cele mai importante și mai actuale teme de dezbatere, după cum urmează:
▪

9:30 – 11:30 Panel 1: Creșterea mobilității prin transformarea trenului în
modul de transport preferat

Moderator: Carmen Filipescu, Ex-Chairwoman of the CIV Committee – CIT
Vorbitori:
Cătălin Drulă, Ministru - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Bogdan Chirițoiu, Președinte – Consiliul Concurenței
Zacharie Benedek, Secretar al Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură – Camera
Deputaților
Gigi Gavrilă, Președinte – ARF
Mihai Frumosu, Senior Transport Expert – Banca Europeană de Investiții
Marian Mihail Călin, Director General Adjunct – AFER
Adrian Vlaicu, Marketing Manager - CFR Călători
Vasile Diaconescu, Director General - Astra Vagoane Călători
▪

12:00 – 14:00 Panel 2: Mobilitatea în marile aglomerări urbane

Moderator: Prof.dr.ing. Gabriel Popa, Prodecan al Facultății de Transporturi –
Universitatea Politehnica București
Vorbitori:
Gabriel Stanciu, MLT & UT Division Director, Customer Services – Siemens Mobility
Ioan Pintea, Director General - CFR SA
Adrian Criț, Director General - STB SA
Ștefan Paraschiv, Director General – Metrorex
Reprezentant PMB

Reprezentant Alstom
•

14:30 – 16:30 Panel 3: Transporturile multimodale – cum stă România din
acest punct de vedere

Moderator: Vasile Șeclăman, Președinte - OPSFPR
Vorbitori:
Amedeo Neculcea, Director General Adjunct – GFR
Mugurel Tănăsuică, Consilier - CFR Marfă
Bogdan Jiman, Director General Adjunct – CENAFER
Reprezentant Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar

Consultati programul complet al
evenimentului aici: https://www.conferinte.clubferoviar.ro/materialrulant/program/

Conferința de Material Rulant va continua tradiția evenimentelor trecute, de a aduna la
același prezidiu administratori de infrastructura, reprezentanți ai operatorilor feroviari de
transport și ai organizațiilor de profil care vor analiza și prezenta proiectele finalizate până
acum, pe cele în derulare, dar și pe cele ce urmează să fie licitate sau pentru care se vor
semna noi contracte de finanțare.

Pentru a participa la conferinţă, vă puteţi înregistra
pe www.conferinte.clubferoviar.ro/material-rulant.

Sursa: https://www.agerpres.ro/

