
9 Noiembrie
h y b r i d f o r m a t

Universitatea Politehnica Bucure[ti

13.45 -15.00 official lunch
15.00 - 16.45

11.45 - 12.00 coffee break
12.00 - 13.45

9.00 welcome coffee
10.00 - 11.45

Energie din surse
regenerabile I

Energia din surse
regenerabile [i
hidrogenul cu

con]inut sc`zut de
carbon - viitorul
mobilit`]ii [i al

energiei

Parcurile eoliene [i
solare

Rolul sistemului
hibrid

Securitate
na]ional` I

IV For]ele aeriene

Beneficiile
cooper`rii

multina]ionale între
for]ele aeriene

aliate

Vehiculele aeriene
f`r` pilot - ce rol
vor juca ele în

conflictele viitoare?

Opera]iuni
multisectoriale -
evolu]ia ac]iunilor

de lupt`

Suprimarea militar`
a ap`r`rilor aeriene

inamice

Sisteme moderne
de supraveghere

aerian`

IV Industria
chimic`

Tehnologia
poliuretanic` de

mâine

Oportunit`]i ale
fibrelor de nailon

Schimb`ri
structurale

ADN/HMDA/Nylon
6,6

Schimb`ri
climatice I

Schimb`rile
climatice [i

oceanele [i m`rile

Sprijinirea celor
mai vulnerabili la

impactul
schimb`rilor
climatice

Protejarea [i
refacerea naturii

Energie din
surse

regenerabile II

Urm`toarea
revolu]ie în

domeniul energiei
din surse

regenerabile
Fonduri europene

Investi]iile în
energie mai curat`

Securitate
na]ional` II

V For]ele navale

Cooperarea naval`
între UE [i NATO

Marile [antiere
navale

Provoc`ri
geostrategice în
ceea ce prive[te
Canalul Istanbul

R`zboaiele viitoare
[i navele de

suprafa]` f`r` pilot

R`zboiul anti-
submarin

Conceptul de
negare a m`rii

V Industria
mobilei

Exportul de mobil`
a dep`[it

consumul intern

SUMAL 2.0 [i
influen]a în

producerea mobilei

Manopera mobile
clasice în cre[tere

Lipsa for]ei de
munc` specializate

Schimb`ri
climatice II

Protejarea
habitatelor
naturale [i a
comunit`]ilor

Cursa pentru
rezilien]` [i

parteneriate pentru
ac]iune timpurie

bazat` pe
cunoa[terea
riscurilor

Înc`lzirea global`
[i schimb`rile
climatice

conferinta de
presa

Energie din surse
regenerabile III

Regândirea
sistemului energiei

electrice
Energia geotermal`

Tranzi]ia
energetic` global`

Securitate
na]ional` III

VI For]ele terestre

Infrastructurile
critice [i

gestionarea lor

Vulnerabilit`]i
ascunse ale

infrastructurii critice

Evolu]ia rolurilor [i
misiunilor for]elor
terestre în mediul
de r`zboi viitor

VI Industria
autovehiculelor

Probleme legate de
for]a de munc` în

industria
autovehiculelor

Pia]a intern` [i cea
de export

Oportunit`]i [i
provoc`ri pentru
vehiculele u[oare

Schimb`ri
climatice III

Acordul de la Paris
[i contribu]ia

stabilit` la nivel
na]ional (CSN)

Rezilien]a climatic`
în cadrul ajutorului

umanitar

Mama Natur`, cea
mai important`

surs` de bun`stare


