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Despre

Lumea Geospațială (LGS) este un eveniment național care aduce 

împreună, în mod colaborativ și interactiv, reprezentanți ai 

comunităților, specialiști din diverse sectoare de activitate și 

producători de tehnologii de ultimă oră din România și 

internațional. De aproape 20 de ani, evenimentul nostru 

construiește viitorul comunităților, într-o viziune strategică asupra 

României.



Structura Evenimentului
• Prezentări, Dezbateri & Masă Rotundă 

Lumea Geospațială te pune față în față, în dialog direct, cu experți care dezbat teme de 

actualitate precum și studii de caz de interes național. 

• ExpoTech 

Noutăți, demonstrații tehnologice, idei pentru dezvoltarea produselor și a platformelor 

pot fi accesate în ExpoTech pe toată durata conferinței. 

• Concursuri tematice cu premii 

Participanții sunt invitați să-și expună în cadrul conferinței propriul mod creativ și 

inovativ de a utiliza tehnologia geospațială Intergraph | Hexagon și ale partenerilor. 

• Gala de premiere 

În fiecare an, premiem eforturile membrilor comunității Lumea Geospațială care, prin 

exemple de bune practici sau prin acțiuni concrete, susțin transformarea României.

• Ateliere practice cu certificare

Ziua a doua este dedicată sesiunilor de ateliere practice în care participanții au 

posibilitatea de a schimba idei și de a afla modalități inedite de a utiliza cât mai bine 

tehnologiile geospațiale în activitatea de zi cu zi.



Instituții Proactive. Digitalizarea și 
interoperabilitatea interinstituțională
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Digitalizarea și interconectarea instituțiilor din România există deja, doar că este neuniform distribuită. Digitalizarea unei 

instituții nu înseamnă doar mai multe aplicații online, ci presupune armonizarea opțiunilor tehnologice cu proceduri, 

organigrame, deseori cu actualizarea cadrului normativ/legal, cu conformitatea criteriilor de audit și control ale 

instituțiilor abilitate. Iar toate acestea capătă noi valențe de complexitate atunci când luăm în considerare nevoia de 

interconectare digitală a mai multor instituții, dar mai ales atunci când adăugăm și rigoarea dimensiunii de apărare și 

securitate națională.

În România avem instituții proactive, în sensul că au dovedit capacitatea de a anticipa și de a se pregăti pentru 

ceea ce a fost nevoie să întreprindă în materie de digitalizare și de interoperabilitate. La ediția de anul acesta vom 

descoperi idei, soluții și bune practici din experiența instituțiilor lider, și vom dezbate interactiv împreună cu acești 

campioni ai digitalizării și interoperabilității interinstituționale.

Vă așteptăm la Lumea Geospațială în formatul ei tradițional, pentru că, nu-i așa, pandemia ne-a arătat cât de 

necesare sunt interacțiunile fizice pentru dezbaterile de grup și pentru întâlnirile cu cei care au trecut prin 

experiențe relevante.

Despre tematică



Comunitatea Lumea Geospațială

Administrație publică locală și centrală, utilități, ordine și siguranță publică, apărare & securitate națională, toate 

au un numitor comun: gestionează dimensiuni diferite ale aceluiași teritoriu.

Lumea Geospațială unește toate aceste dimensiuni!

Suntem singurul eveniment de acest fel din România care s-a desfășurat timp de 17 ani consecutiv.

Comunitatea formată în jur este alcătuită din cei mai buni profesioniști din diverse sectoare de activitate care, 

prin ceea ce fac împing înainte schimbarea, au curajul să creadă în viziunea lor și ale căror rezultate 

demonstrează că au reușit să contribuie la dezvoltarea României prin transformarea instituțiilor pe care le 

reprezintă, prin îmbunătățirea substanțială a serviciilor publice și a calității vieții în comunitățile în care trăiesc.
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• Administrația Prezidențială

• Agenții de Dezvoltare Regională

• Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

• Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor 

Naturale

• Agenția Națională de Meteorologie

• Agenția Națională pentru Protecția Mediului

• Agenția Națională pentru Resurse Minerale Agenția de 

Plăți și Intervenție pentru Agricultură

• Agenția Națională de Informații Geospațiale a Apărării

• Agenția Spațială Română

• Agenția Națională de Comunicații 

• Asociația Municipiilor din România

• Birouri individuale de Arhitectură

• Companii de Apă din România 

• Centrul Național de Cartografie

• Consilii Județene (Bacău, Bihor, Brăila, Brașov, Caraș

Severin, Constanța, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, 

Ialomița, Mehedinți, Mureș, Prahova, Sălaj, Vâlcea)

• Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

• Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri

• Curtea de Conturi a României

• Dataware

• Direcția Generală Anticorupție

• Delgaz Grid

• E.ON 

• Gauss

• Hexagon

• Hewlett-Packard România

• Hidroelectrica

• Honeywell

• Huawei Technologies

• Idea Factory Think Thank

• Inspectoratul General al Poliției Române

• Inspectorate Județene pentru Situații de Urgență

• Institutul Geologic Român

• Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica 

Pământului

Instituții și organizații participante la Comunitatea Lumea Geospațială



• Institutul Național de Statistică

• Institutul Geologic Român

• Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Fizica Pământului

• Institutul Național de Statistică

• Institutul de Studii pentru Ordine Publică

• Institutul pentru Politici Publice

• Leroy Merlin

• Liga Studenților Români din Străinătate

• Maguay

• Mercury Research

• Microsoft

• Ministerul Afacerilor Interne

• Ministerul Apărării Naționale

• Ministerul Dezvoltării Regionale

• Mott MacDonald

• New Strategy Center

• Nokia

• Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc 

• Omniasig

• Oracle România

• Planet Labs

• PM Solutions

• Poliții Locale

• Poliția Română

• Primării (Alba Iulia, Arad, Brașov, Bacău, București, 

Buzău, Craiova, Constanța, Focșani, Ghimbav, Oradea, 

Nadeș,  Sector 2,3 și 5 București, Sibiu, Târgu-Jiu, Tg. 

Mureș, Satu Mare, Vâlcea, Chișinău)

• SDEE Transilvania Nord

• Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

• Universitatea de Vest Timișoara

• Universitatea din București, Facultatea de Geografie

• Universitatea Politehnica București, Facultatea de 

Inginerie Aerospațială

• Universitatea Tehnică a Moldovei

• Western Outdoor



De ce să fiți partener la Lumea Geospațială?
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Lumea Geospațială este un eveniment unic în domeniul geospațial și datorită relațiilor pe termen lung create cu 

partenerii și colaboratorii noștri. 

Ani întregi de colaborări fructuoase, dar și XVII ediții anterioare desfășurate cu succes într-un cadru relaxant, 

interactiv și dinamic fac dovada acestui lucru. Toate acestea au contribuit la realizarea unor proiecte de mare 

impact care generează povești de succes ce merită a fi spuse. 

Impresiile culese de la participanți ne-au arătat că evenimentul este locul ideal comunicării de business sau chiar 

pentru a pune bazele unor colaborări viitoare.

Întâlniți potențiali 
parteneri/beneficiari Partajați experiențe Dați startul poveștilor 

de success



Lumea Geospațială 2019 dintr-o privire
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Management 56%

Executiv 44%



Brașov, România

07-08 iulie 2022

Save the date



Contact

E-mail
office@ingr.ro

www.lumeageospatiala.ro
www.facebook.com/lumeageospatiala
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