
 

Bucureşti, 12 iunie 2013 

 

Asociaţia Română pentru Clubul de la Roma 

 

DECLARAŢIE DE PRESĂ 

 

Astăzi, 12 iunie 2013 a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei Române pentru Clubul de la Roma.  

În cadrul acesteia a fost aprobată încheierea activităţii dlui. Călin Georgescu în calitate de Secretar 

General al Asociaţiei Române pentru Clubul de la Roma (CoR) şi alegerea în această funcţie a dlui. Liviu 

Tudor.  

Dl. Călin Georgescu a îndeplinit funcţia de Secretar General din anul 1998 şi a avut o contribuţie 

importantă la realizarea proiectelor Asociaţiei şi la câştigarea recunoașterii pe plan intern şi 

internaţional a acesteia. Retragerea din această funcţie survine ca urmare a primirii de către dl. 

Georgescu a unor responsabilităţi crescute în cadrul Clubului de la Roma, unde deţine în prezent 

poziţia de Preşedinte CoR pentru Europa. În această calitate, dl. Călin Georgescu este responsabil 

pentru derularea unor proiecte importante ale Clubului şi îşi desfăşoară activitatea la Viena. 

Dl. Liviu Tudor este noul Secretar General al Asociaţiei Române pentru Clubul de la Roma (ARCoR). 

Liviu Tudor are o experiență de 23 de ani în domeniul afacerilor și peste 15 ani în domeniul imobiliar 

și al proprietăților comerciale. Conduce compania Genesis Development, cunoscută în special pentru 

dezvoltarea parcurilor de birouri Novo Park și West Gate, precum și a primului campus privat, West 

Gate Studios. În proiecte sale imobiliare lucrează și locuiesc peste 17.000 de persoane. Înainte de a 

demara proiecte în sectorul imobiliar, Liviu Tudor a fondat prima companie de comunicații prin satelit 

din România, Digicom S.A..   

Liviu Tudor este fondatorul și președintele Asociației Proprietarilor de Clădiri din România (RABO) și a 

fost numit recent în funcția de vicepreședinte responsabil pentru Europa de Est în cadrul European 

Property Federation (EPF) – cea mai importantă organizație care reunește proprietari, investitori și 

dezvoltatori din domeniul imobiliar, ale căror portofolii de proprietăți sunt evaluate la peste 1.500 

miliarde de euro. 

În cadrul ARCoR, dl. Tudor este o prezenţă activă şi a realizat implementarea unui proiect pilot în 

România în domeniul activităţilor studenţeşti. De profesie inginer în aeronautică, a absolvit Institutul 

Politehnic din București și a primit un brevet de invenție în domeniul electronicii aplicate. Totodată, a 

urmat cursuri de specialitate la London Business School.   

 



 

Componenţa Consiliului Director al Asociaţiei Române pentru Clubul de la Roma este, începând cu 

data de 12 iunie 2013, următoarea: 

- Preşedinte   Mugur Isărescu 

- Vicepreşedinţi   Mircea Maliţa 

Ionel Haiduc 

Sergiu Acela 

Florin Pogonaru 

- Secretar General Liviu Tudor 

- Director Executiv Mugur Tolici 

 

                                                        Consiliul Director al Asociaţiei Române pentru Clubul de la Roma 

 


