AUTOMATIZARE PENTRU GOOD 2022

Soluțiile de inovare socială (SIS) și UiPath sunt bucuroși să vă invite la
următorul eveniment hibrid – “automatizare pentru totdeauna:
Mobilizarea automatizării pentru a conduce obiectivele de impact
social și sustenabilitate”, organizată în parteneriat cu Autoritatea
națională pentru administrare și reglementare în comunicații (ANCOM),
în marja Conferinței plenipotențiare a UIT 2022 (PP-22), cel mai înalt
organism de elaborare a politicilor Uniunii internaționale a
Telecomunicațiilor (UIT). Deoarece un număr limitat de locuri sunt
disponibile, vă rugăm să completați formularul de înregistrare de mai
jos până în septembrie 27.
Vă rugăm să rețineți că numai prin completarea acestui formular veți
putea participa la eveniment. Accesul la Palatul Parlamentului se poate
face numai cu cartea de identitate națională sau cu pașaportul.
Register here

Ora/data: Miercuri, 12 octombrie 17:30 – 19.30 (ora locală București)
Locație: Palatul Parlamentului, Camera Nicolae Iorga,
Strada izvor 2-4, Bucuresti (intrarea C1)
Tema cheie a evenimentului este de a explora rolul automatizării în
stimularea impactului social și de a ajuta companiile și guvernele să
îndeplinească obiectivele de sustenabilitate.
Cu această ocazie, vom prezenta, de asemenea, raportul nostru
concentrându-ne pe modul în care tehnologiile precum automatizarea și
inteligența artificială (ai) pot fi un catalizator pentru atingerea obiectivelor de
dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite (SDG). Raportul include un depozit
de soluții tehnologice implementate în sectoarele public și privat în domenii
variind de la educație, automatizare a muncii, alimentație și agricultură,
climă, energie, Și digitalizarea sectorului public, precum și tendințele globale
cheie pentru 2030 în ai & automatizare.
Ordinea de zi, octombrie 12 (ora Bucureștiului):
17:30 – 17:45 | observații de deschidere: Introducere, principalele
constatări ale raportului „Automation for Good” și principalele
recomandări
Vorbitor: Ciprian Stănescu, președintele SIS
17:45 – 17:55 | Keynote nr.. 1: Construirea unui viitor durabil prin
tehnologie
Vorbitor: Sabin Săraș, deputat în Parlamentul României, președinte,
UIT PP-22
17:55 - 18:05 | Keynote nr.. 2: Deblocarea potențialului uman cu
tehnologie pentru a avansa obiectivele de dezvoltare durabilă ale
Națiunilor Unite
Difuzor: Reprezentant ITU (TBD)
18:05 - 18:45 | Climate Panel: Abordarea crizei climatice prin inovare și
colaborare cu mai multe părți interesate

Boxe (DE CONFIRMAT):
● Barbara Hendrie, Director regional, Biroul pentru America de Nord al programului de
mediu al ONU
● Dennis Karpes, Co-fondator al Justdiggit
● Mark Campanale, fondator al carbon Tracker Initiative
● Margareta Mucibabici, Director, afaceri publice și impact social, UiPath
● Malin Berge, Mastercard, șef al laboratorului global de inovare în domeniul durabilității

18:45 - 19:20 | Grupul sectorului public: Guvernul digital ca un Enabler
al dezvoltării durabile
Boxe (DE CONFIRMAT):
● Sami Kääpä, vicepreședinte, vânzări și sisteme, MariMatic Oy
● Dr. Sally Uren OBE, CEO, Forum pentru viitor
● Marta Arsovska Tomovska, Director pentru Guvernul Digital, Biroul
prim-ministrului, Serbia
● Arian Debeljak. Director de tehnologie al orașului Ljubljana
19:20 – 19:30 | observații finale
Vorbitor: Ciprian Stănescu, președintele SIS
Accesul la eveniment se va face prin intrarea în Palatul Parlamentului C1,
situat pe strada izvor 2-4, București. Vă rugăm să planificați să ajungeți cu
30 minute mai devreme pentru a aloca timpul necesar pentru screening și
înregistrare.veți primi insigna pe baza actului de identitate.
Înregistrați-vă pentru a participa până în septembrie 27.

Register here

