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România și orașele sale se află în tranziție. Privim spre 

viitor și luăm măsuri importante pentru îmbunătățirea 

vieții, dar cu toate acestea regiunile din România au nevoie 

de ajutor să crească și să se dezvolte în comunități moderne, 

puternice, sustenabile, de secol 21. 

Nu numai cetățeni obișnuiți, dar și stakeholderi prezintă 

interes pentru acest demers – Cities of Tomorrow este 

personificarea acestei dorințe și oferă o platformă pentru 

schimbul de idei, concepte și know-how între sectorul 

public și cel privat, cu ambiția de a crea un context propice 

pentru acțiuni concrete ce duc la rezultate palpabile.  

DE CE



Tema centrală a ediției precedente s-a concentrat 

pe competitivitatea orașelor și a regiunilor. În acest an 

dorim să ne îndreptăm atenția către reconversie și 
revitalizare urbană ca metode de sporire a atractivității 

orașelor/regiunilor. Credem cu tărie că revitalizarea 

bine gândită chiar și a unui singur element din cadrul 

unei zone abandonate poate contribui semnificativ la 

atractivitatea acesteia și la potențialul de a deveni un 

magnet economic.  

Astfel, în panelurile conferinței vor fi dezbătute propuneri 

pentru zone industriale și pentru regiuni cu potențial 

turistic și cultural.

La aceste discuții constructive vor participa reprezentanți 

ai administrațiilor centrale și locale, profesioniști și teore-

ticieni, reprezentanți ai mediului de afaceri, moderatori 

experimentați și speakeri de excepție. 

CE NE DORIM

SĂ FACEM
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Corina Crețu, Comisar European pentru pentru 

Politică Regională, este responsabilă pentru identificarea 

metodelor de canalizare a fondurilor UE structurale și 

de investiții spre generarea de locuri de muncă și 
creștere economică, dar și pentru monitorizarea 

eficienței acestor programe. De asemenea, este implicată 

în identificarea modurilor în care pot fi folosite fondurile 

UE pentru înființarea unei Uniuni Europene de Energie 

și completarea pieței unice digitale.  

Discursul doamnei Crețu se va concentra pe importanța 

cooperării la nivel național a tuturor actorilor implicați, 

cu scopul de a îmbunătăți zonele urbane și de a spori 

atractivitatea țării. De asemenea, va accentua nevoia 

unei strategii integrate la nivel regional.  

KEYNOTE

* în curs de confirmare SPEAKERS



Oliver Weigel este directorul diviziei pentru Politici 

Urbane în Ministerul Federal German pentru Mediul 

Înconjurător, Conservarea Naturii, Construcții și Siguranță 

Nucleară. În trecut a fost responsabil pentru proiecte 

majore (ex. licitația fabricii BMW din Leipzig, elaborarea 

primei strategii urbane pentru restructurarea Germaniei 

în 1998, licitația pentru găzduirea Jocurilor Olimpice 

2012). Ulterior domnul Weigel a devenit directorul diviziei 

pentru Organizare Olimpică în 2003. Din anul 2006 

lucrează pentru Ministerul Federal German. De aseme-

nea, este membru al Academiei Germane pentru 

Proiectare Urbană și Spațială și este implicat activ în 

proiecte internaționale. 

Are o vastă experiență în parteneriate publice private 

din Germania pentru dezvoltare urbană și va vorbi 

despre cum orașele pot deveni motoare ale activității 
economice și magneți de investiții. 

KEYNOTE
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KEYNOTE

SPEAKERS

Ing. Dipl. Hans-Jürgen Best
1993-1996 Șef al departmentului de Amenajare a Teritoriului 

și Urbanism al orașului Oberhausen; 1996-1998 Director 

executiv al Departamentului de Amenajare a Teritoriului și 

Urbanism al orașului Oberhausen; 1998 Director executiv al 

Departamentului de Construcții si de Planificare Urbană al 

orașului Essen; 2005 Membru al Consiliului Director Planificare 

Urbană; 2010 Administrator public al Orașului Essen 
și Membru al Consiliului Director Planificare Urbană

Orașul Essen
Situat în inima metropolei Ruhr, orașul Essen oferă nume-

roase repere culturale, științifice și economice. Patrimoniul 

mondial Zollverein, Universitatea din Duisburg-Essen, 
sediul unor importante companii germane sau Societatea 
de târguri Essen, contureză imaginea orașului. Essen con-

tinuă să se dezvolte: cu cartierul universitar/centrul 

verde Essen, proiecte de locuințe atractive pe lacul Baldeney 

și Ruhr, cu cartierul pe malul apei din Essen-Altendorf 

sau dezvoltarea cartierului Kreuzeskirch în centru, orașul 

se poziționează ca trendsetter la nivel național.
* în curs de confirmare



La fel ca în ediția trecută, continuăm conceptul de 

World Café, concept ce permite participanților o 

implicare mai mare, oferindu-le ocazia să plece cu idei 

și soluții concrete în urma meselor rotunde inte-
ractive, astfel ca odată ajunși acasă să poată imple-

menta informațiile și know-how-ul acumulate la Cities 
of Tomorrow în proiectele proprii.

Cele 8 mese rotunde vor fi un bun prilej de a discuta 

concret și aplicat subiecte/proiecte diferite, în funcție 

de actualitatea și necesitatea tematicii. Moderatorii vor 

proveni atât din mediul privat cât și din cel public, în 

funcție de proiectul ales/tema aleasă.

Ulterior, concluziile vor fi discutate pe scurt în cadrul 

panelului final, care reprezintă de altfel fundamentul 

pentru broșura de follow-up a evenimentului, compusă 

din ideile de la Cities of Tomorrow #6, probleme 

identificate și soluții, sugestii și insight-uri. 

CUM VOM

PROCEDA
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MESE
Eficiență energetică & managementul energetic

Finanțare & Fonduri UE

Mobilitate

Economie circulară

Turism & Lifestyle

Reconversia & revitalizarea siturilor industriale

Dreptul construcțiilor

Guvernanța orașelor/Digitalizare/
Platformă de informare urbană

ROTUNDE
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Evenimentul va găzdui un market place organizat în 

foyer-ul hotelului. Aici, sponsorii vor avea ocazia de a-și 

prezenta soluțiile și tehnologiile destinate modernizării și 

eficientizării orașului și regiunilor, alături de reprezentanți 

ai autorităților locale (Agenții pentru Dezvoltare Regională, 

Consilii Județene, primării) ce vor veni să-și prezinte 

proiecte concrete pe care le doresc realizate și unde 

caută sprijinul actorilor privați. 

Proiectele vor fi selectate în urma unui concurs și doar 

proiectele câștigătoare vor avea șansa de a fi prezente în 

market place. 

CUM PUTEȚI

BENEFICIA
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Cities of Tomorrow se află deja la a șasea ediție și și-a 

consolidat poziția ca eveniment de top pentru 

mediul de business, arhitectură și administrație. Expe-

riența și know-how-ul organizatorilor, acumulate pe 

perioada a ani de activitate cu și în piața română și cea 

germană, reprezintă baza structurii evenimentului, a 

temelor selectate și a proiectelor promovate.

Încurajarea dezvoltării sustenabile a țării, promovarea 

măsurilor pentru sporirea atractivității acesteia 

pentru noi investiții și stimularea competitivității 
țării sunt factori esențiali pentru noi. 

Descoperiți edițiile trecute Cities of Tomorrow aici: 

http://rumaenien.ahk.de/fileadmin/ahk_rumaenien/Publi-

catii/Cities_of_tomorrow_Brosura.pdf  

DE CE SĂ VĂ 

ALĂTURAȚI
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primării, manageri ai orașului, reprezentanți ai administrației 
centrale, reprezentanți ai agențiilor de dezvoltare regio-
nală și a zonelor metropolitane, reprezentanți ai consiliilor 
orașelor și județelor

companii private românești și străine

profesioniști din domeniul planificării urbane 
cât și arhitecți urbaniști

investitori imobiliari și dezvoltatori interesați pentru/cu 
sediul în Europa de Sud-Est

profesioniști din domeniul imobiliar

reprezentanți ai camerelor de comerț și industrie

reprezentanți ai clusterelor industriale și ai universităților

furnizori de servicii și tehnologie

companii de utilități urbane și infrastructură

ONG-uri

profesioniști din domeniul bancar

CUI NE

ADRESĂM
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Structura participanților de anul trecut

CINE 

Furnizori de produse,
servicii și soluții 

Autorități publice

Arhitecți și urbaniști

Universități

Asociații

Consultanți

Presă

Dezvoltatori
și instituții financiare

30%

21%11%

10%

9%

8%

7% 4%

PARTICIPĂ

300 DE PARTICIPANȚI
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Limba conferinței:

engleză – română, cu traducere simultană

Taxă de participare: 120 euro + TVA per persoană.

Early Bird discount:

Participanții înregistrați până la data de 1 februarie 2018 vor 

primi un discount de 20%.

Membership deal:

Discount suplimentar de 20% pentru membrii Camerei de 

Comerț și Industrie Româno-Germană. 

Discount suplimentar de 10% pentru membrii organizațiilor 

partenere.

DETALII
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AHK România  este cea mai mare Cameră de Comerț și 

Industrie bilaterală din România și reprezentanța oficială a 

economiei germane în țara noastră. Prin serviciile pe care le 

oferă și prin evenimentele pe care le organizează, AHK 

România susține activ companiile germane la intrarea lor pe 

piața românească și este totodată partener al firmelor 

românești interesate de piața germană.

În plus, este o platformă importantă de networking, schimb 

de informații și experiențe, nu numai pentru membrii săi, ci 

și pentru alte firme interesate.

AHK este activă în domenii precum energie verde, mediul 

înconjurător și constucții prin inițiativa sa GreenTech, econet 

romania. 

Mai multe detalii aici: www.ahkrumaenien.ro; 

www.econet-romania.com 

CINE SUNTEM



AHK România
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană

Str. Clucerului, nr. 35, et. 2, 011363, București

Persoane de contact:

Ruxandra Dumitrescu
tel: +40 21 207 91 48

dumitrescu.ruxandra@ahkrumaenien.ro

Ilinca Pandele
tel: +40 21 207 91 17 

pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro

Iulia Enache-Binder
tel: +40 21 207 91 10

binder.iulia@ahkrumaenien.ro

CONTACT
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