
Ambasadorul Robin Barnett în vizit  la Consiliul Jude ean Maramure

Excelen a Sa, Ambasadorul Extraordinar i Plenipoten iar al Regatului Unit
al Marii Britanii i Irlandei de Nord, efectueaz  pentru prima dat o vizit  oficial
în jude ul Maramure . Delega ia Ambasadei Britanice a fost primit  ast zi, 2
octombrie a.c., de c tre i vicepre edintele CJ, C lin Matei i de subprefectul
Dorin Buda.

Diplomatul britanic a fost înso it de consilierii Raluca Tudor i Andreea
Hanganu.

Vicepre edintele C lin Matei a prezentat jude ul Maramure , proiectele
prioritare din domeniul infrastructurii i turismului pe care le are Consiliul
Jude ean Maramure .

Subprefectul Dorin Buda a precizat c  în Maramure  sunt societ i mixte
româno-engleze care activeaz  în industria lemnului, industria u oar , alimenta ie
public i publicitate.

Ambasadorul Robin Barnett a men ionat: "Firmele britanice au o experien
deosebit  în reabilitarea i dezvoltarea infrastructurii aeroportuare. Aeroportul
Interna ional din Baia Mare reprezint  o op iune important  pentru regiune i
autorit ile jude ene. Cunosc faptul c  a fost finalizat studiul de fezabilitate, iar
noi suntem interesa i  particip m la licita ia care va desemna firma care va
executa lucr rile de modernizare."

Maramure ul este recunoscut pentru buna colaborare a organiza iilor
neguvernamentale cu Alte a Sa Regal , Prin ul Charles, în scopul de a ajuta
dezvoltarea durabil  a jude ului, a ad ugat ambasadorul Robin Barnett.

Vicepre edintele C lin Matei i subprefectul Dorin Buda au declarat c  sunt
deschi i oric rei colabor ri, inclusiv în domeniul sportiv i c  autorit ile jude ene
sprijin  investi iile str ine în Maramure . C lin Matei a men ionat despre cursele
aeriene cu destina ia Viena, Roma i Vene ia, unde tr iesc importante comunit i
române ti.

Diplomatul britanic a ad ugat  este interesat s  sprijine
dezvoltarea economic , iar domeniile de colaborare pot fi în domeniul tehnologiei
i informa iei, protec iei mediului, industriei u oare, construc iilor, infrastructurii

feroviare, agriculturii i consultan . În acest sens, diplomatul britanic va avea în
aceast  dup  amiaz  o întâlnire cu conducerea Aeroportului Interna ional Baia
Mare, conducerea Camerei de Comer i Industrie Maramure i oamenii de afaceri



maramure eni în care vor fi discutate oportunit ile de afaceri i stabilirea de
contacte directe între oamenii de afaceri britanici i cei maramure eni.

Delega ia diplomatic  a Ambasadei Britanice va vizita importante obiective
turistice reprezentative maramure ene din teritoriu (Muzeul de Mineralogie,
Cimitirul Vesel i stirea pân a-Peri, M stirea de la Bârsana).
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