Programul deplasării în ASIA a primarului Adrian Mocioniu
Asociaţia Municipiilor din România a organizat în perioada 29 martie -15 aprilie
a.c. o misiune de lucru în Japonia, Republica Coreea şi Republica Populară Chineză,
vizând extinderea contactelor şi oportunităţilor care ar putea contribui la
dezvoltarea schimbului de bune practici, al potenţialului economic, turistic şi
investiţional al municipalităţilor membre ale A.M.R.
Din delegația oficială a A.M.R., formată din primari din 11 municipii, a făcut
parte și primarul Municipiului Slobozia, Adrian Mocioniu. În cadrul consultărilor
asupra politicilor de dezvoltare urbană, acesta a făcut o prezentare a Municipiului
Slobozia, în care au fost furnizate date istorice, o descriere a contextului socioeconomic și opotunitățile de dezvoltare durabilă a orașului, reședință de județ, în
special cele oferite de Platforma Industrială pentru investitori.
Vă prezentăm programul vizitei de lucru pe fiecare din țările gazdă:
JAPONIA
Programul delegatiei AMR, in prima zi a misiunii oficiale in Japonia, a debutat cu o
vizita de informare la Centrul de reciclare Minato. Delegatia a fost intampinata de
specialisti ai centrului, care au oferit o prezentare multimedia, urmata de vizionarea
procesului de reciclare a sticlei, a recipientilor de aluminiu si plastic, precum si de
prezentarea sectiei de recuperare si restaurare a mobilierului uzat, care ulterior poate
fi achizitionat in conditii convenabile raportat la pretul pietei. La Europe House
(sediul DELUE), delegatia a fost intampinata de Excelenta Sa Viorel Isticioaia
Budura, Ambasadorul UE la Tokyo, Excelenta Sa Tatiatna Svetlana Iosiper,
Ambasadorul Romaniei in Japonia, Silviu Jora, Directorul Centrului pentru
cooperare industriala Europa – Japonia si Ramona Fieru, Director adjunct al
Directiei Presa, relatii publice si afaceri culturale al DELUE la Tokyo. In cadrul
intrevederii, oficialii mentionati au prezentat stadiul cooperari UE – Japonia cu
accent pe sectoarele de interes pentru relatia bilaterala Romania – Japonia, in
contextul Brexitului si al consecintelor acestuia, pe plan european si international,
prin prisma agendei UE axata pe doua componente majore: Tratatul de liber schimb
si Parteneriatul strategic UE – Japonia. In cadrul dialogului, au fost aprofundate
teme legate de deschiderea Japoniei, la nivel diplomatic si economic, catre spatiul
European si in special catre Sud-Estul Europei (de exemplu: deschiderea unei
reprezentante diplomatice japoneze la Chisinau, cu ambasador vorbitor de limba
romana), precum si interesul crescut pentru acorduri de colaborare si infratiri,
deschiderea intelectuala si culturala fiind un factor decisiv de promovare si
dezvoltare a raporturilor bilaterale. Reprezentantul DELUE la Tokyo a subliniat
faptul că vizita delegatiei AMR vine intr-un moment prielnic si necesar pentru a
accentua interesul administratiilor urbane din tara noastra in ceea ce priveste
experienta si realizarile municipalitatilor japoneze in domenii de interes maxim

pentru administratia publica din Romania: transport urban, planificare urbana,
procesarea deseurilor urbane, smart parking, green cities, etc. Oficialul a mai
mentionat ca prezenta unui numar de 13 primari de municipii din Romania in
Japonia, in cadrul unei vizite oficiale, se constituie intr-o initiativa singulara de
exceptie care poate deschide canale importante de comunicatie si cooperare cu
municipalitati din Japonia si i-a incurajat pe participantii la misiune sa abordeze in
mod deschis si constructiv, in intalnirile cu primarii si oficalii japonezi, subiectele de
interes major pentru municipalitatile din Romania, inclusiv oportunitatile de
investitii si cooperare economica. Vizita la DELUE a fost urmata de intalnirea cu
primarul Districtului Minato, domnul Masaaki Takei, in prezenta ambasadorului
Romaniei la Tokyo si a directorului general al departamentului de industrie si
dezvoltare a comunitatii Minato. In acest cadru, directorii departamentelor de
planificare urbana, transport si trafic, precum si planificare financiara, taxe si
impozite au sustinut prezentari. Teme abordate: planificare urbana in urmatorii 20
de ani, dezvoltarea si extinderea retelei de transport in comun, planificare
demografica, masterplanul de internationalizare a districtului Minato si Jocurile
Olimpice din 2020.
Programul din Japonia a continuat cu întâlniri de lucru la Yokohama, al doilea oraş
ca mărime - cu o populaţie de 3,7 milioane de locuitori. Delegaţia AMR s-a întâlnit
cu domnul Toshikazu Yazawa, directorul Diviziei de Relaţii Internaţionale Europa
şi America Latină şi cu domnul Masuyoshi Ariji, directorul Autorităţii Portuare, din
cadrul primăriei. Împreună, au vizitat facilităţile portuare şi Terminalul
Internaţional Osanbashi, complex ultramodern (ce cuprinde inclusiv o sală de
spectacole) destinat navelor de pasageri.
Intâlnirea cu primarul oraşului Yokohama, doamna Fumiko Hayashi, a avut loc la
sediul administraţiei locale, iar la întrevedere, alături de directorii din primărie, au
participat şi E.S. Tatiana Svetlana Iosiper, Ambasadorul României la Tokyo, Prof.
Manabu Kobayashi, Consulul onorific al României la Yokohama şi doamna Yuki
Misato, Preşedintele Asociaţiei de Prietenie Yokohama - Constanţa.
Preşedintele AMR, domnul Robert Negoiţă, a mulţumit pentru primirea călduroasă
şi a reiterat dorinţa Asociaţiei de a sprijini cele două municipalităţi în identificarea
de noi oportunităţi de cooperare, care să ducă la un schimb util de bune practici, în
beneficiul comunităţilor care îşi desfăşoară activitatea în cele două zone portuare.
Domnia sa a lansat şi o invitaţie reprezentanţilor oraşului Yokohama, ca, odată cu
vizita la Constanţa, să se întâlnească şi la Bucureşti cu executivul AMR, pentru
prospectarea Şi identificarea oportunităţilor de colaborare într-un cadru lărgit. În
aceeași zi, delegaţia AMR a fost invitată să viziteze Târgul Naţional de
Horticultură Urbană, în care au fost prezentate soluţii ingenioase de amenajare a
parcurilor şi a zonelor verzi din aglomerările urbane.

Delegaţia Asociaţiei Municipiilor din România, în misiune oficială în Japonia, s-a
deplasat la Centrul de control al traficului din Metropola Tokyo (TMGTCC). În
acest centru se monitorizează fluiditatea şi siguranţa traficului, precum şi
gestionarea situaţiilor de criză, ce pot apărea în metropola cu peste 13 milioane de
locuitori. Instituţia a fost înfiinţată în 1974 şi a beneficiat de îmbunătăţiri şi
modernizări permanente, fiind, în prezent, una dintre cele mai performante din lume,
pe acest domeniu, dotată cu tehnologie de înaltă clasă. Centrul monitorizează
15.000 de intersecţii semaforizate, toate mijloacele de transport în comun şi punctele
nodale din metropolă. De asemenea, are capacitatea de a răspunde în timp real la
situaţiile de criză sau în situaţia dezastrelor naturale. Vizita de documentare la
TMGTCC a fost urmată de întrevederea cu vice- guvernatorul Metropolei Tokyo,
domnul Toshifumi Kawasumi, în prezenţa directorilor din Primărie şi a Excelenţei
Sale SvetlanaTatiana Iosiper, Ambasadorul României la Tokyo.
În cadrul discuţiilor au fost abordate teme de interes comun, cu accent pe problemele
similare ce apar la administraţiile locale din cele două ţări.
Delegaţia AMR s-a deplasat şi la Ministerul Afacerilor Externe nipon, unde a fost
primită de domnul Nobuhiro Watanabe, directorul Diviziei de Cooperare şi
Parteneriate Locale. Preşedintele AMR, domnul Robert Negoiţă, a reiterat, aici,
dorinţa Asociaţiei de a stabili contacte directe cu organizaţiile omoloage din Japonia
şi a accentuat deschiderea AMR în susţinerea şi dezvoltarea relaţiilor economice
România - Japonia, precum şi în dezvoltarea de noi parteneriate între oraşele din
cele două ţări.

COREEA
Delegația Asociației Municipiilor din România a continuat seria întâlnirilor oficiale,
în Republica Coreea, cu o vizită în Provincia Gangwon-do, la 260 km distanță de
Seul. Membrii AMR au fost întâmpinați de Guvernatorul provinciei, domnul Maeng
Sung – Kyu, și de consilierul special al Domniei Sale, Ambasadorul Doo Jungsoo.
În cadrul discuției au fost abordate o serie de teme de interes pentru domeniul
admnistrației publice și au fost evaluate posibilitățile de înfrățire a orașelor din
provincia Gangwon-do cu municipiile din România. S-au analizat posibilitățile de
cooperare economică, sportivă, dar și culturală dintre cele două țări. Tema centrală a
fost legată de organizarea Jocurilor Olimpice și Paralimpice de iarnă la
Pyeongchang, în 2018. Cu această ocazie, delegația AMR a vizitat facilitățile
olimpice din localitatea Gangneung, aflată la 160 km distanță de Chuncheon și
locul întâlnirii cu Guvernatorul provinciei.

Misiunea de lucru în Republica Coreea a continuat cu vizita de documentare la
Yeongdeungpo Advanced Water Purification Center. Directorul instituţiei a făcut o
prezentare a modului de operare al centrului, dar şi al celorlalte 5 centrale similare
care funcţionează în Republica Coreea. Staţia Yeongdeungpo de purificare a apei
prelucrează zilnic 600.000 tone de apă, livrând populaţiei din capitală 450.000 tone
de apă potabilă, printr-un sistem de distributie ce însumează o reţea de 13.697
kilometri. Staţia asigură, totodată, îmbutelierea a 21 de milioane de sticle de apă pe
an, în afara stocului strategic care este destinat situaţiilor excepţionale.
Evenimentele sportive şi culturale primesc, cu titlu de sponsorizare, apa potabilă
necesară bunei desfăşurări. Prezentarea a fost urmată de vizionarea modulelor
operative care compun complexul de purificare a apei. Ulterior, delegaţia s-a
deplasat în Provinica Gyeonggi-do, situată la o distanţă de 80 de kilometri de
capitală, pentru a se întâlni şi discuta cu lideri ai Pan-Gyo Techno Valley.
Directorul General al Diviziei de cooperare internaţională, domna Cho Jung Ah, a
punctat, în cuvântul de salut, faptul că, în acest an, se împlinesc 27 de ani de
colaborare cu România, în contextul unui program extins care vizează 25 de ţări. La
rândul său, Directorul diviziei de planificare, domnul Huv Seun – Bum, a vorbit pe
larg despre programele şi proiectele clusterului global de inovaţii, iar domnul Donald
Valinnt a prezentat politicile de dezvoltare ale instituţiei. Seminarul a fost urmat de
o vizită la Startup Campus şi la Innovative Product Center.
Ultima și cea mai importantă întâlnire a delegației Asociației Municipiilor în
România cu oficiali din Republica Coreea a fost întrevederea cu Vice-guvernatorul
Metropolei Seul, Domnul Ryu Kyeong-gi, asistat de Directorul general al relațiilor
de cooperare internațională, Domnul Le Hoiseung. Vice- guvernatorul a mulțumit
delegaței AMR pentru interesul manifestat față de politicile de dezvoltare ale Coreei
de Sud și a accentuat faptul că asociația similară a municipiilor din Coreea, al cărui
președinte este guvernatorul Provinciei Gangwon-do, vizitată de membrii delegației
AMR, este deschisă unei colaborări cu omologii din România, pentru identificarea și
elaborarea unor proiecte comune de succes. În cadrul discuțiilor, delegația AMR și-a
prezentat obiectivele, menționând elementele comune din administrațiile locale ale
celor două țări, dar puctând și asupra modalitățile prin care Coreea și România pot
lansa proiecte comune.
În cadrul înâlnirii, a fost subliniat faptul că Seulul, cu o populație de 25 milioane
locuitori, deține o rețea de peste 100 de artere și bulevarde important. Astfel, cea
mai mare provocare cu care se confruntă metropola este protejarea și conservarea
mediului înconjurător, prin politicile de dezvoltare sustenabilă și atingerea
compatibilității dintre progresul economic și echilibrul natural. În egală măsură, în
discursul său, Vice-guvernatorul Seulului a subliniat faptul că are încredere în Hightech-ul românesc și și-a exprimat speranța că părțile vor identifica proiecte de viitor
pe acest segment de dezvoltare, extrem de important la nivel mondial.

Au urmat apoi prezentări ale obiectivelor vizitate de membrii delegației AMR :
Centrul de tratare și purificare a apei (ARISU), Centrul de Transport și Informare
din Seul (TOPIS), Provinciile Gangwon-do și Gyeonggi-do, Startup Campus.

R.P. Chineză
În prima zi a vizitei oficiale, reprezentanții municipiilor din România s-au întâlnit
cu oficiali din Asociația de Prietenie a Poporului Chinez cu Străinătatea (APPCS),
organism guvernamental care a lansat invitația părţii române și a susținut
întocmirea agendei oficiale.
În cadrul discuțiilor, a fost evaluat nivelul relațiilor bilaterale China - România, cu
accent, însă, pe relațiile de cooperare la nivel de administrație locală. Vicepreședintele APPCS, domnul Xie Yuan, a precizat că a vizitat România de trei ori,
ultima dată fiind invitat de AcoR. Domnia sa a făcut o scurtă prezentare a
activității Asociaţiei pe care o conduce şi în cadrul căreia activează 300 de angajați.
Câţiva dintre ei, încadraţi în Departamentul Europa, gestionează relaţia cu ţara
noastră. APPCS coordonează 20.000 de înfrățiri, cu localități de pe întreg
mapamondul, România fiind prezentă cu 33 de înfrățiri cu orașe sau localități din
Republica Populară Chineză. Unul din scopurile principale ale Asociației este
lărgirea și diversificarea relațiilor cu autoritățile locale din Europa și, în special, cu
cele din România. Ulterior discuţiilor cu membrii APPCS, delegația AMR s-a
deplasat într-o vizită de documentare în Districtul Tong Zhon, pentru ca mai apoi,
să poarte discuţii cu reprezentanții Shandong Water Conservancy Construction
Group (SWCCG), care au venit special din Provincia Shandong, pentru a se întâlni
cu delegația edililor de municipii din România.
Compania SWCCG, jucător internațional pe piața de profil, a fost reprezentată de
domnul Jia Baoli, președinte - manager general. SWCCG este o companie de stat
fondată de Guvernul Provinical Shandong, cu un capital de 300 milioane de yuani
și este orientată spre execuţia de construcții hidroenergetice, spre construcția de
locuințe, de structuri metalice, dar şi spre efectuarea de lucrări publice, inclusiv
poduri şi alte asemenea. Este considerată vârful de lance al Ministerului pentru
Standardizarea Siguranței Resurselor de Apă din R.P.Chineză, iar din 1957, când a
fost înfiinţată, a executat sute de proiecte naționale și internaționale, pe domeniile
de activitate specifice, şi a implementat sute de proiecte bazate pe tehnologii
inovative. Reprezentanţii SWCCG şi-au exprimat interesul pentru dezvoltarea unei
relații consolidate cu România pe domeniile în care excelează, inclusiv în ceea ce
privește exportul de tehnolgii inovative în domeniul hidroenergetic, al construcțiilor
de locuințe și al construcțiilor industriale.

Delegaţia Asociaţiei Municipiilor din România s-a deplasat și în Districtul Mi
Yun, situat în zona de Nord a Beijingului, pentru întâlnirea cu Vice-primarul
executiv, domnul Yang Shan. Ridicat la rangul de district şi, mai recent, cu statut de
zonă de conservare economică, Mi Yun are o populatie de 483.000 locuitori şi a
cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimii ani, mai ales în domeniul industriilor
ecologice, dat fiind că 50% din apa potabilă a Metropolei Beijing provine din
lacurile de acumulare de pe teritoriul acestuia. Industriile ecologice produc 44% din
PIB-ul districtului, iar agroturismul înglobează 7.000 pensiuni, cu un aflux anual
de peste 10 milioane turişti. Venitul pe cap de locuitor este de 36.000 de Yuani,
populaţia activând în industria construcţiilor auto, în cea farmaceutică şi industria
de produse alimentare. Mi Yun gestionează un buget anual de 2 miliarde dolari şi se
mândreşte cu 234 de brevete de invenţie şi 2.300 de brevete noi.
În cadrul întâlnirilor oficiale, s-a stabilit ca reprezentanţii districtului să efectueze o
vizită oficială, la Bucureşti, la invitaţia Preşedintelui AMR, primarul Sectorului 3,
domnul Robert Negoiţă, pentru a demara procedurile de înfrăţire cu sectorul
administrat de edil.
Delegaţia AMR s-a deplasat, ulterior, la o şcoală gimnazială, la o staţie
experimentală de agricultură ecologică şi la Castelul Changyu - AFIP. Castelul este
situat în Yantai, Provincia Shadong, cea mai veche zonă viticolă din China.
Podgoria castelului a fost înfiinţată în 1892 de către Zhang Bishi, iar în 2002,
compania a încheiat un parteneriat cu Castel Group din Franţa, devenind astfel
primul “Chateau” profesionist din China. În 2006, în urma colaborării cu o companie
canadiană, a fost construit cel mai mare “Ice wine Chateau” din lume, lângă lacul
Huanlog, din Provincia Liaoning. De asemenea, proprietarii castelului deţin şi
Castelului Changyu Kely din Noua Zeelandă. Changyu Pioneer Wine Company face
parte grupul celor mai mari afaceri de acest gen din lume, cu o producţie anuală de
peste 90.000 tone de vin.
În încheierea vizitei de lucru în R.P.Chineză, delegaţia AMR s-a întâlnit cu
reprezentanţii New Open (China) Enterprise Group (NOCEG), din Chonqing şi cu
reprezentanții Huawei Technologies din Beijing. Reprezentanţii NOCEG, în frunte
cu domnul Xueqiao Zhang, CEO-ul companiei, au făcut o prezentare a profilului şi a
activităţilor firmei axate pe construcţii civile şi industriale şi pe fonduri imobiliare.
Domnia sa şi-a exprimat dorinţa de a lărgi cooperarea cu firme şi administraţii locale
municipale din România, pe baza bunei experienţe acumulate în derularea celor 3
proiecte implementate, deja, în ţara noastră.
La Huawei Executive Briefing Center, primarii de municipii, membre ale AMR, au
discutat cu domnul George Zang, Vice-preşedinte pentru afaceri publice şi
comunicare, cu domnul Andy Hu, Director pentru afaceri guvernamentale şi publice
şi cu domnul Adrian Ungureanu, Directorul Huawei Bucureşti. Huawei este o
companie globală, cu peste 10.000 de angajaţi care lucrează în cercetare şi
dezvoltare, concentraţi pe inovare şi pe tehnologiile noi. Compania deţine 16 centre,

în peste 170 de ţări. Reprezentanţii Huawei şi-au exprimat convingerea că în
viitorul apropiat vor deveni un exemplu în inovaţie : de exemplu, Huawei îşi
dezvoltă, deja, propriul procesor pentru telefoane şi pe piaţa dispozitivelor mobile
este unul dintre producătorii care adoptă rapid tehnologii noi, cum ar fi
implementarea cititorului de amprente sau portul USB-C. Compania a crescut mult
ca popularitate şi în ţara noastră : anul trecut, Huawei deţinea aproximativ 3% din
segmentul high-end în România, iar anul acesta estimează o creştere de aproximativ
15%. Delegaţia AMR a evaluat, împreună cu reprezentanţii Huawei, oportunităţile
de colaborare cu municipalităţile din ţara noastră, pentru consolidarea şi extinderea
contractelor, dar şi a investiţiilor existente.

