
Delegatie din Limousin in vizita in Maramures

În 16 iulie o delega ie a Regiunii Limousin, Fran a, a venit în Maramure
pentru a identifica oportunit i de colaborare în mai multe domenii. Vizita a
început cu o prezentare a inten iilor francezilor la sediul Consiliului Jude ean, unde
au fost primi i de vicepre edintele C lin Matei, subprefectul Dorin Buda, directorul
Direc iei pentru Agricultur i Dezvoltare Rural  Anton Rohian, consilierii
Gheorghe Marian, Liviu Dobrican i Mihai P tra cu. Delega ia francez  a fost
compus  din dl Michel Vannier, director general al Agen iei de Dezvoltare i
Inovare, Limousin Expansion, d-na Cristina Vannier, Antoine Burret, director de
proiect i dl Tiberiu Markos.

Pentru ca rela ia de cooperare dintre România i Fran a s  fie cât mai
eficient , Regiunea Limousin a deschis, la Satu Mare, Reprezentan a sa Economic
pentru România. D-na Vannier a afirmat c  „inovarea tehnologic , economic ,
cultural i social  este o miz  na ional i interna ional , iar regiunea francez
Limousin posed , prin Agen ia de Dezvoltare i Inovare, Limousin Expansion, o
expertiz i o experien  recunoscute la nivel european în acest domeniu”. Este
motivul pentru care reprezentan ii regiunii Limousin, care au realizat deja mai
multe programe de cooperare interna ional  în domeniul inov rii, î i exprim  toat
disponibilitatea de a face acela i lucru în România. Domeniile puternice ale
regiunii franceze sunt date de: agricultur , industrie, comer , prelucrarea
por elanului, mobilier, marochin rie, cosmetic . O discu ie fructuoas  s-a
desf urat pe marginea rasei binecunoscute de vaci din zona Limousin, care ar
putea fi valorificat i în Maramure . În acest sens dl Rohian a fost foarte interesat
de acest aspect, iar dl. Matei a exprimat totala deschidere de care d  dovad
Consiliul Jude ean pentru a crea rela ii de colaborare pe termen lung cu regiunea
francez .

Pentru ca s  aib  o imagine cât mai bun  asupra realit ilor economice din
Maramure , delega ia francez  a vizitat i câteva firme din zon , ar tându-se
deosebit de încântat  de poten ialul i posibilit ile de colaborare existente.

“Noi vom sta în permanen  la Satu Mare, deci acest lucru ne va favoriza
foarte mult rela ia de colaborare i sunt încântat c  de la prima vizit  în
Maramure  am descoperit un teren fertil pentru o colaborare foarte bun  cu
institu iile i firmele locale”, a conchis dl Vannier, la sfâr itul vizitei.

Biroul de pres
Cabinet pre edinte




