
I N V I TAȚ I E
MASĂ ROTUNDĂ
Strategia de țară pentru Inteligența Artificială
Studiu de caz România

28 februarie 2019
Athenee Palace Hilton Bucharest, Sala Enescu

Inteligenţa Artificială va avea o contribuţie majoră la economia globală. România are 
oportunitatea de a crea o viziune ambițioasă la nivel de țară, care să presupună 
dezvoltarea și implementarea de soluții bazate pe Inteligența Artificială, prin susținerea 
educației sporite în domeniu și o rată de adopție constant pozitivă a tehnicilor deja 
implementate în cadrul de business național.

Vă invităm la Masa Rotundă cu tema ‘Strategia de țară pentru Inteligența Artificială’, 
considerând valoroase experiența și contribuția pe care dumneavoastră le puteți aduce!

Avem deja alături prezența considerabilă a unor personalități din mediul de afaceri, 
administrație, mediul universitar și de cercetare.

Agenda
Welcome Coffee
 
Prezentare & Stabilire context
             Contextul european cu privire la impactul 
                  economic și social al Inteligenței Artificiale
             5 idei în 5 minute - Opinia invitaților despre 
                  strategia de Inteligență Artificială pentru România

Lunch Break  & Networking
 
Lucrăm împreună
             Creionarea unui document strategic de țară: 
                  unde dorim să ajungem?
             Stabilirea unei propuneri pentru viziune, misiunea 
                  direcțiilor de acțiune și a câtorva obiective
             Lansarea unor idei pentru proiecte naționale
             Cum continuăm?

Cocktail

14.00 - 14.30 
 

14.30 - 16.00 

16.00 - 17.00 

17.00 - 19.00

19.00 

Dorim să punem o fundație solidă pentru procesul de elaborare a unei strategii de țară, care să continue 
prin integrarea feed-back-ului din partea tuturor instituțiilor și companiilor interesate. 

Inițiativa de a contribui la elaborarea unei strategii de țară a fost lansată ca un proiect RePatriot la 
Summitul de la Alba Iulia din 2018.

Pentru oportunitatea sponsorizării sau parteneriatului la acest eveniment vă rugăm să vă adresați agenției 
Marketing Insiders Group: Cristina Vidu, Branding & Events Manager, cristina.vidu@market-insiders.com.

RSVP până la data de la 25.02.2019 la andrada@repatriot.ro.

www.repatriot.ro
www.rbls.ro
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