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Cisco şi Metropolis colaborează pentru dezvoltarea de oraşe inteligente sustenabile 

Colaborarea stabileşte componentele cheie ale iniţiativei globale Cisco de „urbanizare 
inteligentă”  în concordanţă cu Metropolis 'Vision 2030' 

Bucureşti, 24 martie 2009 - Cisco a anunţat astăzi semnarea unui acord bilateral cu Metropolis, 
o asociaţie compusă din 106 dintre cele mai mari oraşe ale lumii, pentru a dezvolta iniţiativa 
Metropolis „Vision 2030” pentru oraşe sustenabile în întreaga lume. Ca parte a acestui acord, 
Cisco va consilia Metropolis în privinţa modului de dezvoltare a unui model operaţional 
colaborativ între oraşele membre ale Metropolis şi crearea Urban Leadership Academy pentru 
demonstrarea modalităţilor prin care oraşele viitorului vor putea utiliza eficient tehnologiile 
pentru a promova un transport public nepoluant, a reduce poluarea printr-o dezvoltare urbană 
inteligentă, a oferi acces extins la servicii centrate pe cetăţean şi a susţine o dezvoltare economică 
sustenabilă. 

Anunţul a fost făcut la o ceremonie condusă de Wim Elfrink, Chief Globalisation Officer and 
EVP, Cisco Services şi Jean-Paul Huchon, President, Metropolis. În cadrul acestei colaborări 
strategice, Cisco va colabora cu Metropolis pe o perioadă iniţială de doi ani, pentru dezvoltarea 
de practici noi şi îmbunătăţirea modelelor existente privind dezvoltarea şi sustenabilitatea urbană.  

Metropolis este asociaţia mondială a metropolelor principale şi funcţionează ca forum 
internaţional pentru explorarea aspectelor şi problemelor comune tuturor oraşelor mari.  

Colaborarea cu Metropolis este un reper istoric important pentru Cisco, deoarece face parte din 
recenta sa iniţiativă globală „Urbanizarea inteligentă” care are drept scop să ajute oraşele mari din 
întreaga lume să beneficieze de avantajele oferite de reţea ca utilitate de viitor pentru integrarea 
administrării oraşelor şi să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor şi la asigurarea 
unei dezvoltări economice sustenabile.  

Anunţul de astăzi porneşte de la puternica bază de colaborare dintre Cisco şi Metropolis privind 
programul Connected Urban Development (Dezvoltarea urbană conectată) 

Citate semnificative: 

• Jean Paul Huchon, President, Metropolis  

„Secolul  XXI va fi secolul metropolelor. În prezent, mai mult de jumătate din populaţia 
lumii trăieşte în zone urbane şi acest fenomen va cunoaşte o creştere rapidă. Principala 
prioritate actuală a asociaţiei Metropolis este oferirea a ceea ce este mai bun pentru 
aceste metropole şi populaţia lor. Semnarea acordului cu Cisco este foarte importantă 
pentru reţeaua noastră în vederea dezvoltării metodei optime de creare a unor oraşe 
sustenabile şi consolidării obiectivului Metropolis, adică schimbul de informaţii şi de 
experienţă.” 



• Josep Roig, Secretary General, Metropolis  

„Metropolis a lucrat peste 20 de ani cu cele mai mari oraşe ale lumii şi, în prezent, 
remarcă o mai mare deschidere către parteneriatele public-privat în planificarea 
urbană. În perspectivă strategică recunoaştem necesitatea integrării tehnologiilor în 
structurile urbane indiferent de nivelul de dezvoltare a acestora. Parteneriatele public-
privat şi cooperarea cu companii precum Cisco reprezintă una dintre cele mai eficiente 
căi de a stimula spiritul inovator şi de a spori calitatea vieţii cetăţenilor.” 

• Wim Elfrink, Chief Globalisation Officer and EVP, Cisco Services  

„Ca asociaţie principală a oraşelor mari din întreaga lume, Metropolis a fost un 
deschizător de drumuri în înţelegerea de către municipalităţi a modului de pregătire 
pentru obţinerea unei competitivităţi pe termen lung. În prezent, Metropolis este lider în 
înţelegerea modului cum tehnologiile pot servi drept instrumentul cel mai puternic al 
secolului XX pentru o dezvoltare mai inteligentă şi mai sustenabilă.”  

„Mai ales în aceste timpuri de schimbări globale majore, utilizarea strategică a 
tehnologiilor este esenţială pentru a ajuta oraşele să folosească optim resursele în vederea 
unei dezvoltări pe termen lung şi a sporirii calităţii vieţii, inclusiv în domenii precum 
sănătatea, învăţământul, siguranţa şi securitatea, conservarea energiei, transportul şi 
proprietăţile imobiliare. Suntem onoraţi să conlucrăm cu Metropolis pentru a transforma 
actualele oraşe în oraşe ale viitorului. Credem că această colaborare este esenţială pentru 
oraşe şi constituie o zonă importantă de dezvoltare pentru Cisco.” 

În condiţiile acordului semnat astăzi, Cisco şi Metropolis vor colabora în următoarele domenii 
principale:  

• Dezvoltarea programului 'Vision 2030' pentru oraşe sustenabile. Cisco şi Metropolis vor 
dezvolta o viziune pe termen lung pentru crearea de oraşe sustenabile prin utilizarea de 
tehnologii de comunicaţii.  

• Colaborare pentru inovaţii urbane. Metropolis şi Cisco vor explora posibilitatea creării de 
centre pentru inovaţii regionale. Centrele pentru inovaţii regionale vor întreprinde acţiuni 
de implementare în diverse aspecte ale politicilor, asociind cu Cisco oraşele selectate în 
vederea dezvoltării de platforme şi instrumente noi pentru administrarea serviciilor 
urbane.  

• De asemenea, Cisco va asigura consiliere strategică pentru program şi suport pentru 
dezvoltarea unei abordări în parteneriat a inovaţiilor urbanistice pentru Metropolis şi 
asociaţii săi de afaceri, cu concentrare specifică asupra parteneriatelor tehnologice şi de 
afaceri.  

• Creare a unei platforme digitale pentru colaborare pentru membrii asociaţiei Metropolis. 
Cisco va utiliza soluţiile sale pentru colaborare, cum ar fi Cisco WebEx şi Cisco 
TelePresence, pentru a facilita crearea unui model funcţional colaborativ între Metropolis 
şi oraşele sale membre. Utilizând o abordare Web 2.0, Cisco va contribui la facilitarea 
schimbului de inovaţii între oraşele din întreaga lume.  

• Instituire Urban Leadership Academy. Cisco şi Metropolis urmăresc să dezvolte 
împreună un cadru de programe de instruire care să demonstreze modul cum oraşele pot 
eficientiza utilizarea tehnologiilor pentru impulsionarea sustenabilităţii. De asemenea, 
modulele de instruire vor ajuta municipalităţile, planificatorii urbani şi specialiştii să 



înţeleagă mai bine rolul potenţial şi impactul tehnologiilor de reţea în funcţionarea 
structurilor urbane.  

• Anunţul de astăzi se bazează pe competenţa tehnologică a companiei Cisco în programul 
Connected Urban Development (CUD) (Dezvoltarea urbană conectată), un parteneriat 
public-privat incluzând oraşe precum San Francisco, Amsterdam şi Seul, care dezvoltă 
soluţii ICT replicabile pentru promovarea practicilor de dezvoltare urbană sustenabilă şi 
inteligentă.  

Linkuri/Adrese URL: 

• Cisco Unveils "Intelligent Urbanisation" Global Blueprint 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2009/prod_021209e.html  

• -{}-Cisco and Incheon Free Economic Zone (IFEZ) sign MoU in Korea 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2009/prod_021209d.html  

• Collaboration with State of Karnataka, India, for an intelligent, smart and sustainable 
Bengaluru city. http://newsroom.cisco.com/dlls/2009/prod_021309b.html  

• Cisco Globalisation Perspectives http://www.cisco.com/go/globalisation  
• Globalisation news and media resources http://newsroom.cisco.com/globalisation  
• Connected Urban Development program 

http://www.cisco.com/web/about/ac79/ps/cud/index.html  
• Abonare la fluxuri RSS Cisco http://newsroom.cisco.com/dlls/rss.html  

Etichete: 

Cisco, Globalizare, Urbanizare inteligentă, Urbanizare, Administraţie publică, a patra utilitate, 
consum de energie, sustenabilitate ecologică, oraşe, Connected Urban Development, soluţii 
sustenabile globale, siguranţă publică şi securitate, transport, clădiri, energie, sănătate, 
învăţământ, oraşul Bengaluru, San Francisco, Amsterdam, Seul, Singapore, sustenabil, inteligent, 
dezvoltare urbană, Incheon Metropolitan City, Majitek, Wim Elfrink, Josep Roig, Metropolis 

Despre Cisco 

Cisco (NASDAQ: CSCO) este liderul mondial în comunicaţiile Internet. Informaţii despre Cisco 
se găsesc la adresa Web http://www.cisco.com. Pentru ştiri de ultimă oră, accesaţi site-ul Web de 
la adresa http://newsroom.cisco.com.  
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