"Comunicatiile transcend economia!" Eugen Preotu, 1996

AGENDA PRELIMINARA
15 Mai 2018
8:30 – 9:00 – Inregistrarea participantilor / Cafea de intampinare
9:00 – 9:30 – Deschiderea ZCOM 2018 - Vizita oficiala a expozitiei

9:30 – 10:30 – PANEL. România, o națiune conectată
Bogdan Cojocaru, Ministru MCSI (Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale)
Sorin Grindeanu, Presedinte ANCOM (Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in
Comunicatii)
Invitat: Consultant fiscal si audit
Moderatori:
Mihai Constantin, Director Executiv AOMR (Asociatia Operatorilor Mobili din România)
Nicolae Oaca, Analist TELECOM
Teme de discuție:
 Pregătiri pentru lansarea serviciilor 5G (licitatia de spectru, cerinte, conditii, investitii, proiecte pilot,
evolutie pe piata globala etc). Stadiul dezvoltării tehnologiei 5G.
 Impactul 5G la nivel de servicii (IoT, BigData, SmartCity etc.) Arhitecturi 5G, costuri versus beneficii
 „Zonele albe NGN”; Scheme de ajutor de stat pentru dezvoltarea infrastructurii
 Evolutia trecuta si prezenta a proiectului Ronet
10:30 – 11:30 – PANEL. Comunicațiile și transformarea digitală
Speakeri Panelisti:
Orange
RDS-RCS
Telekom
UPC
Vodafone
Teme de discuție:
 Prioritati pentru operatori (continut mobil, securitate, partajare resurse, investitii in retea)
 Elemente cheie in trecerea la Industrial Internet
 Dezvoltari la nivel de Mobile Network of Things (MoT)






Cum rezolva industria provocarile legate de numarul urias de dispozitive conectate, cerintele de
reducere a latentei etc
Transformare digitala si mobilitate in business
Customer Care in Telecom/GDPR
Rolul comunicatiilor in proiectele smartcity, implicarea operatorilor in parteneriate si ecosisteme.
Oportunitati, proiecte realizate etc.

11.30-12.30 PANEL. Tehnologie pentru retele si servicii 5G
Speakeri Panelisti:
Maria – Manuela CATRINA, Secretar de Stat MCSI
Eduard Lovin, Vicepresedinte ANCOM
Romkatel/Kathrein
Huawei
Ericsson
Intrarom
Teme de discuție:





Stadiul dezvoltării tehnologei 5G, probleme
Eficiența: costuri și beneficii
proiecte pilot 5G în lume,
Planuri și proiecte pilot pentru România

12:30 – 13:30 – Business Lunch
13:30 – 15:30 – WORKSHOP-URI TEMATICE – in paralel
13:30 – 15.30 – IoT & Smart Cities
Rolul comunicatiilor in proiectele smartcity, implicarea operatorilor in parteneriate si ecosisteme.
Oportunitati, proiecte realizate etc.

13:30 – 15.30 – Oportunitati de afaceri la convergența dintre telecomunicații, tehnologii inovatoare Telecom,
securitate și dezvoltare software
Tehnologia și comunicațiile electronice permit dezvoltarea de noi servicii și extinderea către alte
industrii. Lumea financiară, contextul geopolitic, comerțul, turismul, toate sunt influențate de
tehnologie și comunicații, iar modul de consum al serviciilor se schimbă fundamental.
Prezentari tematice:
 Huawei
 Romkatel/Kathrein
13:30 – 15.30 – General Data Protection Regulation (GDRP)
25 mai bate la usă, insa respectarea GDPR este un proces permanent. Cum ne pregătim, cu cine
lucrăm, care sunt procedurile de urmat in cazul unui atac, la ce să ne așteptăm în cazul unui control,
si ce metode de atac avem dacă suntem amendați.

Prezentari tematice:
 Trandafir & Asociatii
09:00 – 16:00 – EXPOZITIE TELECOM & SMART SOCIETY

