
MISIUNE ECONOMIC  ORGANIZAT  DE CONSILIUL JUDE EAN
MARAMURE I AMBASADA ROMÂNIEI LA VIENA

Cu ocazia Zilei de 9 Mai – Ziua Europei, s rb torit  la poarta maramure ean
din Viena (Austria),  pre edintele Consiliului Jude ean Maramure , domnul Mircea
Man a avut o întâlnire cu Excelen a Sa, doamna ambasador Silvia Davidoiu din
cadrul Ambasadei României la Viena cu scopul de  a stabili noile direc ii pentru
aprofundarea rela iilor de colaborare.

Pe lâng  componenta cultural  ce s-a dovedit un  adev rat succes, prin
amplasarea unei por i tradi ionale maramure ene într-un parc important al Vienei în
momentul în care România intra cu drepturi depline în familia european , s-a decis
demararea unei misiuni economice sus inute i promovate prin Ambasada României
la Viena.

Ini iativa  demar rii acestei misiuni economice a ap rut în urma întâlnirii de la
sfâr itul  s pt mânii, avute de domnul pre edinte Mircea Man cu domnul Richard
Boulter, pre edinte al grupului de firme Moeller, în contextul în care filiala din Baia
Mare a acestui grup a fost decorat  anul trecut de c tre Pre edintele României pentru
merite deosebite aduse comunit ii locale.

Ambasada României ca urmare a bunei colabor ri avute cu  jude ul nostru, i-a
declarat sus inerea pentru aceast  ini iativ  . Sec ia comercial  a ambasadei prin
reprezentan ii s i, doamna Adriana St nescu i doamna Mihaela Simion au prezentat
exemplul de succes al jude ului Arad, unde mai multe IMM-uri au reu it s
stabileasc  rela ii viabile cu firme de profil din Austria. Reprezentan ii ambasadei au
vorbit de o cerere crescut  a agen ilor economici austrieci pentru a stabili leg turi
economice cu firme de profil din România.

Primii pa i în acest sens se vor face pentru a identifica principalele categorii de
firme ce doresc s  participe în cadrul acestui misiuni economice i  implicarea tuturor
factorilor direct interesa i. Rolul Ambasadei României de la Viena va consta în
contactarea Camerei de Comer  vieneze pentru identificarea poten ialilor parteneri
austrieci i organizarea unei prime întâlniri de lucru pentru a se prezenta
oportunit ile de afaceri de la nivelul celor dou  regiuni.

Consiliul Jude ean Maramure  a propus deja câteva domenii de interes precum:
turismul, comercializarea produsele ecologice, dar i alte domenii care se vor
considera ca fiind de interes.
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