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Camera de Comerț și industrie Româno-Germană (AHK România) a organizat, săptămâna aceasta, cea de a cincea
ediție a conferinței „Cities of Tomorrow”, ce a avut ca temă centrală competitivitatea orașelor. Evenimentul a reunit
circa 300 de participanți din întreaga țară printre care arhitecți, urbaniști, reprezentanți ai mediului de afaceri, dar și
numeroși reprezentanți ai sectorului public, confirmând încă o dată că manifestarea, ajunsă la a cincea ediție, are un
caracter național, dedicat importanței dezvoltării urbane și regionale. Primul panel, care a fost moderat de Vasile
Iuga, Senior Consultant PwC Romania, a avut ca principale concluzii faptul că dezvoltarea orașelor presupune un
efort complex, coordonat, cu implicarea tuturor actorilor: autorități locale, investitori, finanțatori și comunitate, și că
trebuie realizate investiții semnificative în toate domeniile, de la utilități la sănătate, educație sau infrastructură.
Orașele viitorului, pentru a deveni și inteligente, au nevoie de o abordare integrată și holistică în exercițiile lor de
planificare și dezvoltare urbană, unificând dimensiunea socială, economică de mediu și cea teritorială. Consultarea
constantă între investitori, autorități publice locale, dezvoltatori și societatea civilă, transparentizarea planurilor
urbanistice și formularea unor proiecte de dezvoltare care să țină cont de nevoile orașelor și ale cetățenilor,
existența unei analize SWOT pentru fiecare oraș precum și viziunea pe termen lung sunt aspecte extrem de necesare
pentru atragerea de investitori și implicit pentru revitalizarea orașelor României. A doua parte a evenimentului a fost
dedicată găsirii unor soluții concrete, viabile referitoare la opt teme de importanță majoră în dezvoltarea regională:
eficiență energetică și management energetic, finanțare și fonduri UE, guvernanța orașelor, mobilitatea,
managementul deșeurilor, turismul, reconversia și revitalizarea siturilor industriale abandonate și dreptul
construcțiilor. Fiecare din acestea au fost tratată în mod individual în cadrul unor mese rotunde, fiecare participant
putând contribui activ cu soluții pentru tema aleasă. Cele mai bune soluții găsite au fost votate de participanți și,
ulterior, premiate. Evenimentul s-a încheiat cu o dezbatere privind promovarea și branding-ul orașelor la care au
participat, printre alții, Astrid Cora Fodor, Primarul Sibiului, Dan Diaconu – Viceprimarul Timișoarei și Krzysztof Maj –
Director General Wroclaw Capitală Culturală Europeană 2016, discuția concentrându-se în jurul conceptului de
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”Capitală Culturală Europeană” și impactul acestui proiect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale pentru
cele două orașe care au dezvoltat deja programele aferente și planurile Timișoarei, Capitală culturală europeană în
2021, alături de Elefsina (Grecia) și Novi Sad (Serbia).

. Dragoş Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane: Conceptul de
smart city este contrariul a ceea ce avem noi în oraşe. Acest lucru înseamnă oraşe
construite în spiritul respectului faţă de cetăţeni, care ar trebui să se vadă în infrastructură, digitalizare şi tehnologizare, în modul în care sunt organizate spaţiile pentru
locuinţe
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astăzi, 00:05 Autor: Alina-Elena Vasiliu Dragoş Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie RomânoGermane. El este şi acţionar al grupului Eurolines Oraşele României sunt departe de a fi „smart cities” (oraşe
inteligente – n. red.), pentru că nu sunt încă racordate la multe dintre noile tehnologii privind infrastructura şi
simplificarea vieţii cetăţenilor, este de părere Dragoş Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie
Româno-Germane (AHK). „Conceptul de smart city este contrariul a ceea ce avem noi în oraşe în momentul de faţă.
Smart cities înseamnă oraşe construite în spiritul respectului faţă de cetăţeni, care ar trebui să se vadă în infrastructură, digitalizare şi tehnologizare, în modul în care sunt organizate spaţiile pentru locuinţe. Smart city înseamnă
să foloseşti resursele pe care le ai în mod inteligent. Sunt oraşe ale viitorului, nu ca la noi, oraşe ale trecutului“,
spune Dragoş Anastasiu. Implementarea acestui concept presupune mulţi ani în care autorităţile publice şi
investitorii privaţi trebuie să colaboreze. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business
intelligence al Ziarului Financiar. Pentru a putea avea acces la informatii trebuie să vă abonaţi la ZF Corporate sau la
unul din cele 12 fluxuri ale sale, profilate pe sectoare de activitate (Bănci, Retail, Agricultură, Energie şi altele) - vezi
prezentarea video a ZFCorporate. Detalii de abonare la ZF Corporate: Alexandru Matei (tel. fix: 0318.256.286) sau
trimiteţi un email cu datele dumneavoastră de contact prin care solicitaţi informaţii şi abonare la adresa
alexandru.matei@zf.ro. Veţi fi contactat în maximum o oră. Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din
data de 31.03.2017
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Efectele programului Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007 asupra dezvoltării orașului şi Leipzig ca model de
dezvoltare urbană au fost între temele discutate de primari şi oameni de afaceri din ţară la cea de-a cincea ediție a
conferinței Cities of Tomorrow. Organizată de Camera de Comerț Româno-Germană în colaborare cu Econet,
conferința este gândită ca o platformă pentru schimbul de informații și experiență între mediul privat și autoritățile
publice. Evenimentul a fost deschis de Ambasadorul Germaniei în România, Cord Meier-Klodt și de președintele
Camerei de Comerț Româno-Germane, Dragoș Anastasiu. Ediția din acest an a Conferinței a atins subiectul
dezvoltării urbane, studiul de caz fiind orașul Leipzig care a fost prezentat de viceprimarul acestui oraș german,
Dorothee Dubrau. Un al doilea subiect principal s-a axat pe urbanism, cel care a prezentat fiind profesorul Peter
Zlonicky, șeful departamentului de studii urbane din Munchen și profesor de urbanism și proiectare la Universitatea
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Tehnică din Dortmund. O a treia temă principală a fost dezvoltarea prin cultură a orașelor. Primarul Sibiului, Astrid
Fodor a fost invitată să susțină o prezentare cu privire la efectele Programului Sibiu Capitală Culturală Europeană
2007 asupra dezvoltării orașului. În prezentarea sa, edilul șef a arătat efortul pregătirilor pentru anul cultural, dar și
beneficiile acestui program care se întind până în prezent. În cadrul conferinței au fost organizate și opt mese
rotunde pe teme curente ale activității administrațiilor locale, reprezentanții Primăriei Sibiu participând la trei dintre
acestea: eficiență energetică și management energetic; finanțare și fonduri UE; turism & lifestyle. Legat de domeniul
turistic, Sibiul a avut oportunitatea să se promoveze în cadrul conferinței în cadrul unui stand. Prin intermediul
materialelor tipărite, dar și prin informații oferite direct celor interesați, au fost promovate atracțiile municipiului
Sibiu din punct de vedere turistic și cultural. Accentul a căzut pe cel mai recent program la care se lucrează în prezent
- Sibiu, Regiune Gastronomică Europeană 2019. Feedback-ul celor care au vizitat standul a fost unul pozitiv,
arătându-se interesați și încântați de această inițiativă, se arată într-un comunicat al Primăriei Sibiu. La conferință au
mai participat reprezentanți ai altor administrații locale și județene din țară, ai mediului de afaceri, firme care oferă
servicii de utilitate pentru administrația publică, dar și reprezentanți ai autorităților centrale.

3. Investing in Sibiu and Timisoara, cities present at Cities of Tomorrow #5, a priority for
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Romanian cities Sibiu and Timisoara, two cities present at Cities of Tomorrow #5, are a priority for investors. “This
year’s edition of the Cities of Tomorrow was one of the most interesting, because it brought to the same table actors
in the public and private sector,” Delia Ungur, ADLO General Director said. The Romanian-German Chamber of
Commerce and Industry (AHK Romania) organized on Tuesday, March 28, at JW Marriott Grand Hotel in Bucharest
the fifth edition of the Cities of Tomorrow conference. The event gathered around 300 participants from all over
Romania including architects, urbanists, business environment representatives, as well as private and public sector
representatives, confirming once more that the event, now in its fifth edition, is important at a nationwide level, and
is dedicated to the importance of urban and regional development. The central topic of this year’s conference was
cities’ competitiveness. The event was open by the president of the Romanian-German Chamber of Commerce and
Industry (AHK) Mr. Dragos Anastasiu and by His Excellency Mr. Cord Meier-Klod, Ambassador of the Federal Republic
of Germany. The first part of the event had as its center the speech of Ms. Dorothee Dubrau, architect and Leipzig
deputy mayor, who brought to the attention of participants the way in which Leipzig transformed from a typical
Eastern block city, almost derelict and de-industrialized, as is the case of many in Romania, to a young and
prosperous, modern city with a strong industry and an important logistic hub. Next came the presentation of
professor Peter Zlonicky, Head of the Office of Urban Studies in Munchen, who spoke about the integrated urban
development possibilities. Romanian cities have a huge urban potential, he said, highlighting their multiethnic
identity as well as the existing multinational relations. We have, in his opinion, excellent examples of buildings dating
from different architectural periods and it is only up to us to make the best of them! A solution towards this end
would be to organize in a few years a program such as ‘International Building Exhibition’, which led to many
buildings in German cities such as Berlin and Hamburg being revitalized. The first panel, moderated by Mr. Vasile
Iuga, PwC Romania Senior Consultant, and featured ADLO General Director Ms. Delia Ungur, Ms. Imelda Tóásó –
Brasov County Vice-president, State Secretary with the Ministry of Regional Development Mr. Ciprian Lucian Rosca,
Ion Mincu Architecture and Urbanism Mr. Dorin Stefan, architecture professor at Ion Mincu Architecture and
Urbanism University, Mr. Dan Pascariu, non-executive Independent President of the CA of NEPI and Romanian
Commercial Bank Executive Director Ms. Ioana Gheorghiade. The premise of the panel was that the development of
cities does not happen by itself, but it involves a complex effort, coordinated, that needs the involvement of all
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actors: local authorities, investors, fund providers and the community. Significant investments must be made in the
following fields: utilities, healthcare, education, transport, tourism and lifestyle. They concluded that similar to
people, companies or countries, cities too are in a permanent competition: for businesses, investments, qualified
workforce or tourists. Cities of the future, in order to become smart cities, need an integrated and holistic approach
in their urban planning and development, bringing together the social economic, environment and territorial
dimension. Constant consultation between investors, local public authorities, developers and the civil society,
making urban planning more transparent and drafting development projects that take into account the need of cities
and of citizens, the existence of SWOT analyses for every city as well as the long term vision are extremely necessary
aspects for attracting investors to revitalize Romanian cities. The second part of the event was dedicated to finding
concrete solutions, viable, referring to eight topics of major importance in regional development: efficient energy
management, EU funds and financing, city governance, mobility, waste management, tourism, reconversion and
revitalizing of abandoned industrial sites and construction regulation. The best solutions, which were discussed
during a round table. Were voted and awarded during a ceremony at the event’s closing. The event ended with a
debate on city branding and promotion, which featured Sibiu Mayor Ms. Astrid Cora Fodor, Mr. Dan Diaconu,
Timisoara deputy mayor and more. The panel discussion focused on the impact of the European cultural capital
program on economic, social and cultural development of cities. This year’s edition confirmed that the event,
organized by the Romanian-German Chamber of Commerce and Industry (AHK) has become an important platform
of interaction between the public and private environment, offering the possibility for an important exchange of
information, experiences and not least the creation of new business contacts.
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Orasele Romaniei dispun de un urias potential urbanistic, este de parere prof. Peter Zlonicky, Directorul Biroului de
Studii Urbane din München. „Editia din acest an a conferintei Cities of Tomorrow a fost una dintre cele mai
interesante, pentru ca a adus la aceeasi masa actorii din sectorul public si cel privat,“ a declarat Delia Ungur, Director
General ADLO. Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) a organizat marti, 28 martie 2017, la
hotelul JW Marriott Grand Hotel din Bucuresti, cea de-a cincea editie a conferintei „Cities of Tomorrow”.
Evenimentul a reunit circa 300 de participanti din intreaga tara printre care arhitecti, urbanisti, reprezentanti ai
mediului de afaceri, dar si numerosi reprezentanti ai sectorului public, confirmand inca o data ca manifestarea,
ajunsa la a cincea editie, are un caracter national, dedicat importantei dezvoltarii urbane si regionale. Tema centrala
din acest an a fost competitivitatea oraselor. Evenimentul a fost deschis de presedintele Camerei de Comert si
Industrie Romano-Germane, domnul dr. Dragos Anastasiu si de Excelenta Sa domnul Cord Meier-Klodt, Ambasadorul
Republicii Federale Germania la Bucuresti. Prima parte a evenimentului a avut ca tema centrala discursul doamnei
arh. Dorothee Dubrau viceprimarul orasului Leipzig, care a adus in atentia participantilor modul in care Leipzigul s-a
transformat dintr-un oras tipic fostului bloc estic, aproape parasit si dezindustrializat, asa cum sunt inca multe si in
Romania, intr-un oras tanar si prosper, modern, cu o industrie puternica si un important hub logistic. Pentru
comunicatul in format complet click aici

5. Sibiu and Timisoara, “Cities of Tomorrow” on investors’ top priority list
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Romanian cities have huge urban potential, head of the Office of Urban Studies, Munich, Peter Zlonicky, stated,
attending the 5th edition of ‘Cities of Tomorrow – competitive regions, cities & communities’, an event organizes by
German-Romanian Chamber of Commerce and Industry (AHK Romania) and supported by The Romania Journal as
media partner. Sibiu and Timisoara are two cities representing top priority for investors who want to come in
Romania. Peter Zlonicky emphasized the idea of their multiethnic identity as well as the existing multinational
relations. In his opinion, Romania has excellent examples of buildings dating from different architectural periods and
it is only up to us to make the best of them. A solution in this context would be to organize in a few years a program
such as ‘International Building Exhibition’, which led to many buildings in German cities such as Berlin and Hamburg
being revitalized. In her turn, Dorothee Dubrau, architect and Leipzig deputy mayor, brought to the attention of
‘Cities of Tomorrow’ participants the way in which Leipzig transformed from a typical Eastern block city, almost
derelict and de-industrialized, as is the case of many in Romania, to a young and prosperous, modern city with a
strong industry and an important logistic hub. This year’s “Cities of Tomorrow” was dedicated to the urban and
regional competitiveness in stimulating sustainable development of Romania’s cities and regions. Successful
promoting of a city or region means the successful cooperation of all stakeholders and is a key factor for efficient
development. One of the topics under discussion was the issue about the development of cities which does not
happen by itself, but it involves a complex effort, coordinated, that needs the involvement of all actors: local
authorities, investors, fund providers and the community. Significant investments must be made in the all domains:
utilities, healthcare, education, transport, tourism and lifestyle. They concluded that similar to people, companies or
countries, cities too are in a permanent competition: for businesses, investments, qualified workforce or tourists. To
become smart cities, the cities of the future need an integrated and holistic approach in their urban planning and
development, bringing together the environment‘s economic and social dimension and the territorial one. Constant
consultations between investors, local authorities, developers and civil society, the transparency of urban plans and
drafting development projects which take into account the needs of cities and citizens, the existence of a SWOT
analysis for each city as well as long-term vision are highly needed issues to attract investors and thus revitalizing the
Romanian cities. There were also discussions about finding concrete solutions, viable, referring to eight topics of
major importance in regional development: efficient energy and energy management, financing and EU funds, urban
governance, mobility, waste management, tourism, reconversion and revitalizing of abandoned industrial sites and
construction regulation. The event ended with a debate on the promotion and branding of the cities. Read also
about how Germany’s “best practice” could get Romania out from the turning point.

Sibiul și Timișoara - orașe prezente la Cities of Tomorrow #5 - cap de afiș în lista de
priorități a investitorilor interesați de România
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Orașele României dispun de un uriaș potențial urbanistic, este de părere prof. Peter Zlonicky, Directorul Biroului de
Studii Urbane din München. „Ediția din acest an a conferinței Cities of Tomorrow a fost una dintre cele mai
interesante, pentru că a adus la aceeași masă actorii din sectorul public și cel privat,“ a declarat Delia Ungur, Director
General ADLO. Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) a organizat marți, 28 martie 2017, la
hotelul JW Marriott Grand Hotel din București, cea de-a cincea ediție a conferinței „Cities of Tomorrow”.
Evenimentul a reunit circa 300 de participanți din întreaga țară printre care arhitecți, urbaniști, reprezentanți ai
mediului de afaceri, dar și numeroși reprezentanți ai sectorului public, confirmând încă o dată că manifestarea,
ajunsă la a cincea ediție, are un caracter național, dedicat importanței dezvoltării urbane și regionale. Tema centrală
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din acest an a fost competitivitatea orașelor. Evenimentul a fost deschis de președintele Camerei de Comerț și
Industrie Româno-Germane, domnul dr. Dragoș Anastasiu și de Excelența Sa domnul Cord Meier-Klodt, Ambasadorul
Republicii Federale Germania la București. Prima parte a evenimentului a avut ca temă centrală discursul doamnei
arh. Dorothee Dubrau viceprimarul orașului Leipzig, care a adus în atenția participanților modul în care Leipzigul s-a
transformat dintr-un oraș tipic fostului bloc estic, aproape părăsit și dezindustrializat, așa cum sunt încă multe și în
România, într-un oraș tânăr și prosper, modern, cu o industrie puternică și un important hub logistic. A urmat
prezentarea profesorului Peter Zlonicky, directorul Biroului de Studii Urbane din München, care a vorbit despre
modalități de dezvoltare urbană integrată, punctând potențialul uriaș de care dispun orașele României, caracterizate
de identitatea lor multietnică dar și de relațiile multinaționale existente. Avem, în viziunea dumnealui, exemple
excelente de clădiri datând din diferite perioade arhitecturale și nu depinde decât de noi să le valorificăm! O soluție
în acest sens ar fi organizarea în câțiva ani a unei „International Building Exhibition”, program prin care au fost
revitalizate și multe clădiri din diferite orașe ale Germaniei, precum Berlin sau Hamburg. În continuare, primul panel,
moderat de domnul Vasile Iuga, Senior Consultant PwC Romania, i-a avut ca invitați pe: Delia Ungur – Director
General ADLO; Imelda Tóásó – Vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov; Ciprian Lucian Roșca – Secretar de Stat,
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene; prof. dr. arh. Dorin Ștefan – Prof.
univ. la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București; Dan Pascariu – Președinte neexecutiv
Independent al CA al NEPI și Președintele Consiliului de Supraveghere UniCredit Bank România; Ioana Gheorghiade –
Director Executiv, Banca Comercială Română. Premisa panelului a fost aceea că dezvoltarea orașelor nu se întâmplă
de la sine, ci presupune un efort complex, coordonat care necesită implicarea tuturor actorilor: autorități locale,
investitori, finanțatori și comunitate. Investiții semnificative trebuie realizate în toate domeniile: utilități, sănătate,
educație, transport, turism și stil de viață. Concluzia a fost că asemeni oamenilor, companiilor sau țărilor și orașele se
află într-o permanentă competiție: pentru afaceri, investiții, mână de lucru calificată sau turiști. Orașele viitorului,
pentru a deveni și inteligente, au nevoie de o abordare integrată și holistică în exercițiile lor de planificare și
dezvoltare urbană, unificând dimensiunea socială, economică de mediu și cea teritorială. Consultarea constantă între
investitori, autorități publice locale, dezvoltatori și societatea civilă, transparentizarea planurilor urbanistice și
formularea unor proiecte de dezvoltare care să țină cont de nevoile orașelor și ale cetățenilor, existența unei analize
SWOT pentru fiecare oraș precum și viziunea pe termen lung sunt aspecte extrem de necesare pentru atragerea de
investitori și implicit pentru revitalizarea orașelor României. A doua parte a evenimentului a fost dedicată găsirii unor
soluții concrete, viabile referitoare la opt teme de importanță majoră în dezvoltarea regională: eficiență energetică și
management energetic, finanțare și fonduri UE, guvernanța orașelor, mobilitatea, managementul deșeurilor,
turismul, reconversia și revitalizarea siturilor industriale abandonate și dreptul construcțiilor. Fiecare din acestea au
fost tratată în mod individual în cadrul unor mese rotunde, fiecare participant putând contribui activ cu soluții pentru
tema aleasă. Cele mai bune soluții găsite au fost votate de participanți și premiate în cadrul ceremoniei de premiere
de la finalul evenimentului. Evenimentul s-a încheiat cu o dezbatere privind promovarea și branding-ul orașelor,
moderată de domnul Andreas Schiller, Schiller Publishing. Participanți la dezbatere au fost: Astrid Cora Fodor –
Primar al orașului Sibiu; Dan Diaconu – Viceprimar al Timișoarei; Krzysztof Maj – Director General Wroclaw Capitală
Culturală Europeană 2016; Dr. Andrei Țigănaș – Expert Marketing Teritorial; Christoph Salzer – Director Regional
Warimpex AG, Viena și Rodica Mărgărit – Business Development Manager BASF Romania. Discuția din panel a pornit
de la titlul de „Oraș capitală culturală europeană - impactul acestui proiect asupra dezvoltării economice, sociale și
culturale a orașului”. Orașele câștigătoare ale acestui proiect au beneficiat concret și durabil de pe urma acestuia, nu
numai prin creșterea numărului de turiști în anul respectiv, ci prin investițiile majore ce s-au făcut pentru pregătirea
evenimentului. Doamna Fodor și domnul Maj au relatat din experiențele lor acumulate în cadrul acestui proiect,
despre beneficiile și dezvoltarea orașului datorate afluxului de fonduri și capital, iar domnul Diaconu a dezvăluit
strategia Timișoarei în pregătirea acestui proiect ce se va finaliza în 2021. Cele trei orașe prezente în panel au
convins atât publicul cât și investitorii prezenții, domnul Salzer (Warimpex) declarând că pe lista de priorității ale
companiei pe care o reprezintă orașele Sibiu, Timișoara și Wroclaw vor fi scrise cu majuscule. Ediția de anul acesta a
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„Cities of Tomorrow” a confirmat încă o dată că evenimentul, organizat de Camera de Comerț și Industrie RomânoGermană, a devenit o importantă platformă de interacțiune între mediul public și cel privat, oferind posibilitatea
unui schimb important de informații, de experiențe și nu în ultimul rând crearea de noi contacte de afaceri.
Mulțumim sponsorilor și partenerilor pentru susținere.

2. Dragoş Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane: Conceptul de
smart city este contrariul a ceea ce avem noi în oraşe
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Oraşele României sunt departe de a fi „smart cities” (oraşe inteligente – n. red.), pentru că nu sunt încă racordate la
multe dintre noile tehnologii privind infrastructura şi simplificarea vieţii cetăţenilor, este de părere Dragoş Anastasiu,
preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane (AHK). „Conceptul de smart city este contrariul a
ceea ce avem noi în oraşe în momentul de faţă. Smart cities înseamnă oraşe construite în spiritul respectului faţă de
cetăţeni, care ar trebui să se vadă în infra-structură, digitalizare şi tehnologizare, în modul în care sunt organizate
spaţiile pentru locuinţe. Smart city înseamnă să foloseşti resursele pe care le ai în mod inteligent. Sunt oraşe ale
viitorului, nu ca la noi, oraşe ale trecutului“, spune Dragoş Anastasiu. Implementarea acestui concept presupune
mulţi ani în care autorităţile publice şi investitorii privaţi trebuie să colaboreze. Anastasiu spune că există, totuşi,
unele oraşe româneşti care au făcut primii paşi către conceptul de smart city. Printre acestea se numără Oradea,
Alba-Iulia, Cluj-Napoca, unde instituţiile publice şi companiile private au contribuit la schimbarea aspectului urban,
prin renovarea faţadelor, multiplicarea locurilor de parcare, reglementarea traficului pentru a-l eficientiza, atât
pentru transportul în comun, cât şi pentru biciclete. „De exemplu, Siemens sau Bosch sunt companii care au o
sumedenie de soluţii pentru smart cities, cum ar fi modul în care sunt coordonate semafoarele sau parkingul
inteligent“, spune Dragoş Anastasiu.
Camera de Comerţ Româno-Germană, din care fac parte circa 560 de
companii româneşti şi germane, încearcă să transforme oraşele în unităţi administrative inteligente printr-o
platformă numită Econet, care în România reuneşte iniţiative ale reprezentanţilor oraşelor germane devenite deja
smart. Omul de afaceri Dragoş Anastasiu controlează compania Touring Europabus România, care deţine reţelele de
agenţii de turism Eurolines şi TUI Travel Center, cu afaceri de 90 de milioane de euro anul trecut.
alina.vasiliu@zf.ro

3. Sibiul și Timișoara - orașe prezente la Cities of Tomorrow #5 - cap de afiș în lista de
priorități a investitorilor interesați de România
Sursa: http://www.presaonline.com
Keywords:
30.03.2017 22:08:50vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) a organizat marți, 28 martie 2017, la hotelul JW
Marriott Grand Hotel din București, cea de-a cincea ediție a conferinței „Cities of Tomorrow”. Evenimentul a reunit
circa 300 de participanți din întreaga țară printre care arhitecți, urbaniști, reprezentanți ai mediului de afaceri, dar și
numeroși reprezentanți ai sectorului public, confirmând încă o dată că manifestarea, ajunsă la a cincea ediție, are un
car...

4. Sibiul și Timișoara- orașe prezente la Cities of Tomorrow#5- cap de afiș în lista de
priorități a investitorilor interesați de România
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Sursa: http://www.arenaconstruct.ro/
Keywords:
30.03.2017 17:58:54vezi articolul
Orașele României dispun de un uriaș potențial urbanistic, este de părereprof. Peter Zlonicky, Directorul Biroului de
Studii Urbane din München. „Ediția din acest an a conferinței Cities of Tomorrow a fost una dintre cele mai
interesante, pentru că a adus la aceeași masă actorii din sectorul public și cel privat,“a declarat Delia Ungur, Director
General ADLO. Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) a organizatmarți, 28 martie 2017, la
hotelulJW Marriott Grand Hotel dinBucurești, cea de-a cincea ediție a conferinței „Cities of Tomorrow”.Evenimentul
a reunit circa 300 de participanți dinîntreaga țarăprintre care arhitecți, urbaniști, reprezentanți ai mediului de
afaceri, dar și numeroși reprezentanți ai sectorului public, confirmând încă o dată că manifestarea,ajunsă la a cincea
ediție, are un caracter național, dedicat importanței dezvoltării urbane și regionale. Tema centrală din acestan a fost
competitivitatea orașelor. Evenimentul a fost deschis de președintele Camerei de Comerț și Industrie RomânoGermane, domnul dr. Dragoș Anastasiu și de Excelența Sa domnul Cord Meier-Klodt, Ambasadorul Republicii
Federale Germania la București. Prima parte a evenimentului a avut ca temă centrală discursul doamnei arh.
DorotheeDubrau viceprimarul orașului Leipzig, care a adus în atenția participanților modul în care Leipzigul s-a
transformat dintr-un oraș tipic fostului bloc estic, aproape părăsit și dezindustrializat, așa cum sunt încă multe și în
România, într-un oraș tânăr și prosper, modern, cu o industrie puternică și un important hub logistic. A urmat
prezentarea profesorului Peter Zlonicky, directorul Biroului de Studii Urbane din München, care a vorbit despre
modalități de dezvoltare urbană integrată, punctând potențialul uriaș de care dispun orașele României,caracterizate
de identitatea lor multietnică dar și de relațiile multinaționale existente. Avem, în viziunea dumnealui, exemple
excelente de clădiri datând din diferite perioade arhitecturale și nu depinde decât de noi să le valorificăm! O soluție
în acest sens ar fi organizarea în câțiva ani a unei „International Building Exhibition”, program prin care au fost
revitalizate și multe clădiri din diferite orașe ale Germaniei, precum Berlin sau Hamburg. În continuare, primul panel,
moderat de domnul Vasile Iuga, Senior Consultant PwC Romania, i-a avut ca invitați pe: Delia Ungur – Director
General ADLO; ImeldaTóásó – Vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov; Ciprian Lucian Roșca – Secretar de Stat,
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene; prof. dr. arh. Dorin Ștefan – Prof.
univ. la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București; Dan Pascariu – Președinte neexecutiv
Independent al CA al NEPI și Președintele Consiliului de Supraveghere UniCredit Bank România; Ioana Gheorghiade –
Director Executiv, Banca Comercială Română. Premisa panelului a fost aceea că dezvoltarea orașelor nu se întâmplă
de la sine, ci presupune un efort complex, coordonat care necesită implicarea tuturor actorilor: autorități locale,
investitori, finanțatori și comunitate. Investiții semnificative trebuie realizate în toate domeniile: utilități, sănătate,
educație, transport, turism și stil de viață.Concluzia a fost că asemeni oamenilor, companiilor sau țărilor și orașele se
află într-o permanentă competiție: pentru afaceri, investiții, mână de lucru calificată sau turiști. Orașele viitorului,
pentru a deveni și inteligente, au nevoie de o abordare integrată și holistică în exercițiile lor de planificare și
dezvoltareurbană,unificând dimensiunea socială, economică de mediu și cea teritorială. Consultarea constantă între
investitori, autorități publice locale, dezvoltatori și societatea civilă, transparentizarea planurilor urbanistice și
formularea unor proiecte de dezvoltare care să țină cont de nevoile orașelor și ale cetățenilor, existența unei analize
SWOT pentru fiecare oraș precum și viziunea pe termen lung sunt aspecte extrem de necesare pentru atragerea de
investitori și implicit pentru revitalizarea orașelor României. A doua parte a evenimentului a fost dedicată găsirii unor
soluții concrete, viabile referitoare la opt teme de importanță majoră în dezvoltarea regională: eficiență energetică și
management energetic, finanțare și fonduri UE, guvernanța orașelor, mobilitatea, managementul deșeurilor,
turismul, reconversia și revitalizarea siturilor industriale abandonate și dreptul construcțiilor. Fiecare din acestea au
fost tratată în mod individual în cadrul unor mese rotunde, fiecare participant putând contribui activ cu soluții pentru
tema aleasă. Cele mai bune soluții găsite au fost votate de participanți și premiate în cadrul ceremoniei de premiere
de la finalul evenimentului. Evenimentul s-a încheiat cu o dezbatere privind promovarea și branding-ulorașelor,
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moderată de domnul Andreas Schiller, SchillerPublishing. Participanți la dezbatere au fost:Astrid Cora Fodor – Primar
al orașului Sibiu; Dan Diaconu – Viceprimar al Timișoarei; KrzysztofMaj – Director General Wroclaw Capitală Culturală
Europeană 2016; Dr. Andrei Țigănaș – Expert Marketing Teritorial; Christoph Salzer – Director Regional Warimpex
AG, Viena și Rodica Mărgărit – Business Development Manager BASF Romania. Discuția din panel a pornit de la titlul
de „Oraș capitală culturală europeană – impactul acestui proiect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale a
orașului”. Orașele câștigătoare ale acestui proiect au beneficiat concret și durabil de pe urma acestuia, nu numai prin
creșterea numărului de turiști în anul respectiv, ci prin investițiile majore ce s-au făcut pentru pregătirea
evenimentului. Doamna Fodor și domnul Majau relatat din experiențele lor acumulate în cadrul acestui proiect,
despre beneficiile și dezvoltarea orașului datorate afluxului de fonduri și capital, iar domnul Diaconua dezvăluit
strategia Timișoarei în pregătirea acestui proiect ce se va finaliza în 2021. Cele trei orașe prezente în panel au
convins atât publicul cât și investitorii prezenții, domnul Salzer(Warimpex) declarând că pe lista de priorității ale
companiei pe care o reprezintă orașele Sibiu, Timișoara și Wroclaw vor fi scrise cu majuscule. Ediția de anul acesta a
„Cities of Tomorrow” a confirmat încă o dată că evenimentul, organizat de Camera de Comerț și Industrie RomânoGermană, a devenit o importantă platformă de interacțiune între mediul public și cel privat, oferind posibilitatea
unui schimb important de informații, de experiențe și nu în ultimul rând crearea de noi contacte de afaceri.
Mulțumim sponsorilor și partenerilor pentru susținere. Despre Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană:
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța oficială a economiei germane și
totodată cea mai mare Cameră de Comerț bilaterală din România. Înfiinţată în septembrie 2002, AHK România
numără în prezent peste 530 de firme membre. Prin serviciile pe care le oferă și evenimentele pe care organizează,
AHK România susţine firmele germane la intrarea lor pe piaţa românească şi, în egală măsură, este un partener
competent pentru companiile româneşti interesate de piaţa germană. AHK România se implică activ în
implementarea sistemului de învățământ dual după model german și oferă o platformă GreenTech și o Curte de
Arbitraj proprie. Contact pentru presă: Carmen Kleininger Presă şi Relaţii Publice Camera de Comerț și Industrie
Româno-Germană Tel.: +40 21 207 91 50; Fax: +40 21 223 15 38 E-Mail: kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro Web:
www.ahkrumaenien.ro

5. Sibiul și Timișoara – orașe prezente la Cities of Tomorrow #5 – cap de afiș în lista de
priorități a investitorilor interesați de România
Sursa: http://www.rador.ro/
Keywords:
30.03.2017 17:10:42vezi articolul
Orașele României dispun de un uriaș potențial urbanistic, este de părere prof. Peter Zlonicky, Directorul Biroului de
Studii Urbane din München. „Ediția din acest an a conferinței Cities of Tomorrow a fost una dintre cele mai
interesante, pentru că a adus la aceeași masă actorii din sectorul public și cel privat,“ a declarat Delia Ungur, Director
General ADLO. Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) a organizat marți, 28 martie 2017, la
hotelul JW Marriott Grand Hotel din București, cea de-a cincea ediție a conferinței „Cities of Tomorrow”.
Evenimentul a reunit circa 300 de participanți din întreaga țară printre care arhitecți, urbaniști, reprezentanți ai
mediului de afaceri, dar și numeroși reprezentanți ai sectorului public, confirmând încă o dată că manifestarea,
ajunsă la a cincea ediție, are un caracter național, dedicat importanței dezvoltării urbane și regionale. Tema centrală
din acest an a fost competitivitatea orașelor. Evenimentul a fost deschis de președintele Camerei de Comerț și
Industrie Româno-Germane, domnul dr. Dragoș Anastasiu și de Excelența Sa domnul Cord Meier-Klodt, Ambasadorul
Republicii Federale Germania la București. Prima parte a evenimentului a avut ca temă centrală discursul doamnei
arh. Dorothee Dubrau viceprimarul orașului Leipzig, care a adus în atenția participanților modul în care Leipzigul s-a
transformat dintr-un oraș tipic fostului bloc estic, aproape părăsit și dezindustrializat, așa cum sunt încă multe și în
România, într-un oraș tânăr și prosper, modern, cu o industrie puternică și un important hub logistic. A urmat
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prezentarea profesorului Peter Zlonicky, directorul Biroului de Studii Urbane din München, care a vorbit despre
modalități de dezvoltare urbană integrată, punctând potențialul uriaș de care dispun orașele României, caracterizate
de identitatea lor multietnică dar și de relațiile multinaționale existente. Avem, în viziunea dumnealui, exemple
excelente de clădiri datând din diferite perioade arhitecturale și nu depinde decât de noi să le valorificăm! O soluție
în acest sens ar fi organizarea în câțiva ani a unei „International Building Exhibition”, program prin care au fost
revitalizate și multe clădiri din diferite orașe ale Germaniei, precum Berlin sau Hamburg. În continuare, primul panel,
moderat de domnul Vasile Iuga, Senior Consultant PwC Romania, i-a avut ca invitați pe: Delia Ungur – Director
General ADLO; Imelda Tóásó – Vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov; Ciprian Lucian Roșca – Secretar de Stat,
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene; prof. dr. arh. Dorin Ștefan – Prof.
univ. la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București; Dan Pascariu – Președinte neexecutiv
Independent al CA al NEPI și Președintele Consiliului de Supraveghere UniCredit Bank România; Ioana Gheorghiade –
Director Executiv, Banca Comercială Română. Premisa panelului a fost aceea că dezvoltarea orașelor nu se întâmplă
de la sine, ci presupune un efort complex, coordonat care necesită implicarea tuturor actorilor: autorități locale,
investitori, finanțatori și comunitate. Investiții semnificative trebuie realizate în toate domeniile: utilități, sănătate,
educație, transport, turism și stil de viață. Concluzia a fost că asemeni oamenilor, companiilor sau țărilor și orașele se
află într-o permanentă competiție: pentru afaceri, investiții, mână de lucru calificată sau turiști. Orașele viitorului,
pentru a deveni și inteligente, au nevoie de o abordare integrată și holistică în exercițiile lor de planificare și
dezvoltare urbană, unificând dimensiunea socială, economică de mediu și cea teritorială. Consultarea constantă între
investitori, autorități publice locale, dezvoltatori și societatea civilă, transparentizarea planurilor urbanistice și
formularea unor proiecte de dezvoltare care să țină cont de nevoile orașelor și ale cetățenilor, existența unei analize
SWOT pentru fiecare oraș precum și viziunea pe termen lung sunt aspecte extrem de necesare pentru atragerea de
investitori și implicit pentru revitalizarea orașelor României. A doua parte a evenimentului a fost dedicată găsirii unor
soluții concrete, viabile referitoare la opt teme de importanță majoră în dezvoltarea regională: eficiență energetică și
management energetic, finanțare și fonduri UE, guvernanța orașelor, mobilitatea, managementul deșeurilor,
turismul, reconversia și revitalizarea siturilor industriale abandonate și dreptul construcțiilor. Fiecare din acestea au
fost tratată în mod individual în cadrul unor mese rotunde, fiecare participant putând contribui activ cu soluții pentru
tema aleasă. Cele mai bune soluții găsite au fost votate de participanți și premiate în cadrul ceremoniei de premiere
de la finalul evenimentului. Evenimentul s-a încheiat cu o dezbatere privind promovarea și branding-ul orașelor,
moderată de domnul Andreas Schiller, Schiller Publishing. Participanți la dezbatere au fost: Astrid Cora Fodor –
Primar al orașului Sibiu; Dan Diaconu – Viceprimar al Timișoarei; Krzysztof Maj – Director General Wroclaw Capitală
Culturală Europeană 2016; Dr. Andrei Țigănaș – Expert Marketing Teritorial; Christoph Salzer – Director Regional
Warimpex AG, Viena și Rodica Mărgărit – Business Development Manager BASF Romania. Discuția din panel a pornit
de la titlul de „Oraș capitală culturală europeană – impactul acestui proiect asupra dezvoltării economice, sociale și
culturale a orașului”. Orașele câștigătoare ale acestui proiect au beneficiat concret și durabil de pe urma acestuia, nu
numai prin creșterea numărului de turiști în anul respectiv, ci prin investițiile majore ce s-au făcut pentru pregătirea
evenimentului. Doamna Fodor și domnul Maj au relatat din experiențele lor acumulate în cadrul acestui proiect,
despre beneficiile și dezvoltarea orașului datorate afluxului de fonduri și capital, iar domnul Diaconu a dezvăluit
strategia Timișoarei în pregătirea acestui proiect ce se va finaliza în 2021. Cele trei orașe prezente în panel au
convins atât publicul cât și investitorii prezenții, domnul Salzer (Warimpex) declarând că pe lista de priorității ale
companiei pe care o reprezintă orașele Sibiu, Timișoara și Wroclaw vor fi scrise cu majuscule. Ediția de anul acesta a
„Cities of Tomorrow” a confirmat încă o dată că evenimentul, organizat de Camera de Comerț și Industrie RomânoGermană, a devenit o importantă platformă de interacțiune între mediul public și cel privat, oferind posibilitatea
unui schimb important de informații, de experiențe și nu în ultimul rând crearea de noi contacte de afaceri.
Mulțumim sponsorilor și partenerilor pentru susținere. Despre Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană:
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța oficială a economiei germane și
totodată cea mai mare Cameră de Comerț bilaterală din România. Înfiinţată în septembrie 2002, AHK România
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numără în prezent peste 530 de firme membre. Prin serviciile pe care le oferă și evenimentele pe care organizează,
AHK România susţine firmele germane la intrarea lor pe piaţa românească şi, în egală măsură, este un partener
competent pentru companiile româneşti interesate de piaţa germană. AHK România se implică activ în
implementarea sistemului de învățământ dual după model german și oferă o platformă GreenTech și o Curte de
Arbitraj proprie. Web: www.ahkrumaenien.ro

1. Ambasadorul Cord Meier-Klodt a participat pe 28 martie la conferinţa ...
Sursa: http://www.facebook.com/pages/Ambasada-Germaniei-Bucure%C5%9Fti/102972786445951
Keywords:
30.03.2017 16:25:51vezi articolul
Ambasadorul Cord Meier-Klodt a participat pe 28 martie la conferinţa „Cities of Tomorrow“, organizată de Camera
de Comerţ si Industrie româno-germană, AHK Romania, pe tema dezvoltării oraşelor de mâine. Domnul Meier-Klodt
a subliniat importanţa oraşelor în viaţa noastră şi a vorbit despre România ca despre „High-Tech in the Mountains”,
accentuând avantajele date României de infrastructura digitală foarte dezvoltată în conceperea planurilor
urbanistice. Timeline Photos

CINCI PROIECTE ALE PRIMĂRIEI ORADEA, PREZENTATE LA EVENIMENTUL CITIES OF
TOMORROW, BUCUREȘTI 2017
Sursa: http://www.sfin.ro/
Keywords:
29.03.2017 14:03:33vezi articolul
Agenția de Dezvoltare Locală Oradea a prezentat investitorilor străini și români cinci proiecte ale administrației
locale pe care le coordonează, în cadrul conferinței Cities of Tomorrow, București 2017. Evenimentul a avut loc în 28
martie 2017, la hotelul Marriott, și a fost organizat de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană. Agenția de
Dezvoltare Locală Oradea a avut un stand special amenajat unde au fost prezentate cele cinci proiecte alături de
oportunitățile de investiții în cele trei parcuri industriale din oraș. Proiectele selectate de organizatorii evenimentului
pentru a fi prezentate participanților la conferință sunt: Amenajarea unui centru intermodal; Construcția unor centre
de servicii în parcurile industriale I și II; Construcția unui ansamblu de locuințe pentru angajații parcurilor industriale;
Dezvoltarea unui școli internaționale la Oradea; Dezvoltarea unor parcuri industriale în județul Bihor. Printre invitații
care au susținut prezentări în cadrul conferinței a fost și doamna Delia Ungur, directorul Agenției de Dezvoltare
Locală Oradea, care a vorbit despre strategia Municipiului Oradea de a atrage investitori, măsurile adoptate de
administrația locală în acest sens, dar și despre succesele și provocările pe care le presupune dezvoltarea economică
a orașului. Prezentarea a avut loc în cadrul sectiunii principale de discuții – România competitivă. În cadrul
conferinței au fost amenajate opt mese rotunde tematice care s-au desfășurat în paralel, și de la care participanții au
putut afla ultimele noutăți în domeniu: Eficiență energetică & management energetic Finnanțare & fonduri UE
Guvernanța orașelor/Digitalizare/Platformă informare urbană Mobilitate Utilități Turism & Lifestyle city Reconversia
și revitalizarea siturilor industrial Dreptul construcțiilor Printre participanții la cea de-a cincea ediție a evenimentului
Cities of Tomorrow s-au numărat Excelența Sa Cord Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei la București, Dorothee
Dubrau, viceprimarul orașului Leipzig și Peter Zlonicky, directorul Biroului de Studii Urbane din Munchen.

2. Dragos Anastasiu (AHK): Romania has grown a lot, in last 15 years, but hasn’t
developed
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Sursa: http://www.nineoclock.ro/
Keywords:
29.03.2017 10:30:30vezi articolul
Dragos Anastasiu (AHK): Romania has grown a lotin last 15 years Romania has grown a lot, especially in the last 15
years, but it hasn’t developed, and everything that occurred in the cities’ infrastructure area has been ‘by chance’
and not because we have planned it that way, declared on Tuesday Dragos Anastasiu, president of the RomanianGerman Trade and Industry Chamber (AHK Romania), at the fifth edition of the conference “Cities of Tomorrow #5:
competitive regions, cities & communities.” “In these 70 years we can say that Romania has increased greatly,
especially in the last 15 years, but it hasn’t developed. Romania and many cities have increased “by chance”. Many
things have occurred just like that and not because we have planned for them to happen this way. If you take a look
at the infrastructure in towns, in the life-style and traveling area, maybe you’ll agree with me. However, after 70
years of rather serious diseases, Romania looks good and it is a great chance for us that the path we take now to be
the right one, both in terms of general development as well as towns’ development,” the president of the RomanianGerman Trade and Industry Chamber maintains. In his opinion, the Romanian society at present wishes for another
way of doing things and the civil society’s manifestations in the last two months show that “Romania is in a process
of struggle between the old way of doing things and another way it wishes for.” “I think this process is entering a
decisive phase. This is the context in which we are in Romania. At the same time, this is true for the cities,
municipalities or villages which we live in (…). AHK is determined that in this process, at this time, not to be a
spectator, but an actor, to play in the field because we believe that the “best practice” in Germany, the knowledge
and experience that the Germans have had in the last 25 years help us, Romania, very much. We should not copy it
blindly, we must adapt to the conditions in Romania, because it could be reckless to try to rediscover the wheel, the
hot water and walking, ” specified the president of AHK Romania. In this context, Anastasiu stressed the importance
of Econet project – an information, networking & marketing platform in the fields of construction, energy and
environment, encouraging the participants to be active and to interact on this platform. “Econet aims to be a
platform for inspiration and information in the green-tech and sustainable development area and we invite you to be
an active part of this platform. We want you to be active and interactive because we reward interactivity and we will
award the most active of participants a few days in a wonderful place in Romania, in the Danube Delta, ” the
president of AHK Romania further said. The Romanian-German Trade and Industry Chamber (AHK Romania)
organises on Tuesday the fifth edition of the conference “Cities of Tomorrow”, a nationally recognised, point-ofreference event, dedicated to the importance of urban and regional development programmes which, this year
brought to the forefront the theme of competitiveness. The event is to be attended by over 300 people from both
the public and the private sectors. Facebook0Twitter0Google+0Pinterest0Linkedin0Tumblr0Print0Email0Total0Shares Thanks for Sharing

3. Cinci proiecte ale Primăriei Oradea, prezentate la evenimentul Cities of Tomorrow –
Bucureşti 2017
Sursa: http://www.oradea.ro/
Keywords:
29.03.2017 14:07:23vezi articolul
Agenția de Dezvoltare Locală Oradea a prezentat investitorilor străini și români cinci proiecte ale administrației
locale pe care le coordonează, în cadrul conferinței Cities of Tomorrow, București 2017. Evenimentul a avut loc în 28
martie 2017, la hotelul Marriott și a fost organizat de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană.Agenția de
Dezvoltare Locală Oradea a avut un stand special amenajat, unde au fost prezentate cele cinci proiecte, alături de
oportunitățile de investiții în cele trei parcuri industriale din oraș. Proiectele selectate de organizatorii evenimentului
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pentru a fi prezentate participanților la conferință sunt:Ø Amenajarea unui centru intermodal;Ø Construcţia unor
centre de servicii în parcurile industriale I și II;Ø Construcția unui ansamblu de locuințe pentru angajații parcurilor
industriale;Ø Dezvoltarea unui școli internaționale la Oradea;Ø Dezvoltarea unor parcuri industriale în județul
Bihor.Printre invitații care au susținut prezentări în cadrul conferinței a fost și doamna Delia Ungur, directorul
Agenției de Dezvoltare Locală Oradea, care a vorbit despre strategia Municipiului Oradea de a atrage investitori,
măsurile adoptate de administrația locală în acest sens, dar și despre succesele și provocările pe care le presupune
dezvoltarea economică a orașului. Prezentarea a avut loc în cadrul sectiunii principale de discuții - România
competitivă.În cadrul conferinței au fost amenajate opt mese rotunde tematice, care s-au desfășurat în paralel și de
la care participanții au putut afla ultimele noutăți în domeniu:Eficiență energetică & management energeticFinnanțare & fonduri UEGuvernanța orașelor/Digitalizare/Platformă informare urbanăMobilitateUtilitățiTurism & Lifestyle cityReconversia și revitalizarea siturilor industrialDreptul
construcțiilorPrintre participanții la cea de-a cincea ediție a evenimentului Cities of Tomorrow s-au numărat
Excelența Sa Cord Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei la București, Dorothee Dubrau, viceprimarul orașului Leipzig
și Peter Zlonicky, directorul Biroului de Studii Urbane din München.

4. CORECT: SIBIUL TREBUIA SĂ FIE ACOLO, ÎN LINIA ÎNTÂI! La conferința Cities of
Tomorrow. SIBIUL, UN EXEMPLU PENTRU TOȚI CEILALȚI!
Sursa: http://www.sibiunews.net/
Keywords:
29.03.2017 22:27:27vezi articolul
O echipă a Primăriei Sibiu condusă de primarul Astrid Fodor a participat marți, 28 martie, la București, la cea de-a
cincea ediție a conferinței Cities of Tomorrow. Organizată de Camera de Comerț Româno-Germană în colaborare cu
Econet, evenimentul este gândit ca o platformă pentru schimbul de informații și experiență între mediul privat și
autoritățile publice. Evenimentul a fost deschis de Ambasadorul Germaniei în România, Excelența Sa, domnul Cord
Meier-Klodt și de președintele Camerei de Comerț Româno-Germane, domnul Dragoș Anastasiu. Demn de apreciat,
ediția din acest an a Conferinței a atins subiectul dezvoltării urbane și a practicilor urbanistice moderne. O temă
importantă a fost și dezvoltarea prin cultură a orașelor. Primarul Sibiului, doamna Astrid Fodor, a fost invitată să
susțină o prezentare cu privire la efectele Programului Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007 asupra dezvoltării
orașului. Edilul șef al Sibiului a vorbit cu entuziasm despre impresionantul efort destinat pregătirilor pentru anul
cultural, dar și beneficiile acestuia care se simt din plin și în prezent în Sibiu. În cadrul conferinței au fost organizate și
opt mese rotunde pe teme curente ale activității administrațiilor locale, reprezentanții Primăriei Sibiu participând la
trei dintre acestea: eficiență energetică și management energetic; finanțare și fonduri UE; turism & lifestyle. Legat de
domeniul turistic, Sibiul a avut oportunitatea să se promoveze în cadrul conferinței prin intermediul unui stand,
accentul fiind pus pe cel mai recent program la care se lucrează în prezent - Sibiu, Regiune Gastronomică Europeană
2019. La conferință au mai participat reprezentanți ai altor administrații locale și județene din țară, ai mediului de
afaceri, firme care oferă servicii de utilitate pentru administrația publică, dar și reprezentanți ai autorităților centrale.

5. Primăria Sibiu a participat la cea de-a cincea ediție a Conferinței Cities of
Tomorrow, organizată de Camera de Comerț Româno-Germană
Sursa: http://www.sibiu.ro/
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O echipă a Primăriei Sibiu condusă de primarul Astrid Fodor a participat marți, 28 martie, la București, la cea de-a
cincea ediție a conferinței Cities of Tomorrow. Organizată de Camera de Comerț Româno-Germană în colaborare cu
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Econet, conferința este gândită ca o platformă pentru schimbul de informații și experiență între mediul privat și
autoritățile publice. Evenimentul a fost deschis de Ambasadorul Germaniei în România, Excelența Sa, domnul Cord
Meier-Klodt și de președintele Camerei de Comerț Româno-Germane, domnul Dragoș Anastasiu. Ediția din acest an a
Conferinței a atins subiectul dezvoltării urbane, studiul de caz fiind orașul Leipzig care a fost prezentat de
viceprimarul acestui oraș german, doamna Dorothee Dubrau. Un al doilea subiect principal s-a axat pe urbanism, cel
care a prezentat fiind profesorul Peter Zlonicky, șeful departamentului de studii urbane din Munchen și profesor de
urbanism și proiectare la Universitatea Tehnică din Dortmund. O a treia temă principală a fost dezvoltarea prin
cultură a orașelor. Primarul Sibiului, doamna Astrid Fodor a fost invitată să susțină o prezentare cu privire la efectele
Programului Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007 asupra dezvoltării orașului. În prezentarea sa, edilul șef a arătat
efortul pregătirilor pentru anul cultural, dar și beneficiile acestui program care se întind până în prezent. În cadrul
conferinței au fost organizate și opt mese rotunde pe teme curente ale activității administrațiilor locale,
reprezentanții Primăriei Sibiu participând la trei dintre acestea: eficiență energetică și management energetic;
finanțare și fonduri UE; turism & lifestyle. Legat de domeniul turistic, Sibiul a avut oportunitatea să se promoveze în
cadrul conferinței în cadrul unui stand. Prin intermediul materialelor tipărite, dar și prin informații oferite direct celor
interesați, au fost promovate atracțiile municipiului Sibiu din punct de vedere turistic și cultural. Accentul a căzut pe
cel mai recent program la care se lucrează în prezent - Sibiu, Regiune Gastronomică Europeană 2019. Feedback-ul
celor care au vizitat standul a fost unul pozitiv, arătându-se interesați și încântați de această inițiativă. La conferință
au mai participat reprezentanți ai altor administrații locale și județene din țară, ai mediului de afaceri, firme care
oferă servicii de utilitate pentru administrația publică, dar și reprezentanți ai autorităților centrale.
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