1. Local: Flutur dupa o intalnire cu o delegatie de oameni de afaceri bavarezi Au fost
stabilite primele contacte cu parteneri suceveni
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O delegaţie formată din 20 de oameni de afaceri bavarezi şi reprezentanţi ai Ministerului Economiei din Bavaria,
Germania, se află zilele acestea într-o vizită în judeţul Suceava pentru a stabili parteneriate şi a dezvolta relaţii de
afaceri cu parteneri suceveni. Din delegaţia din Bavaria fac parte oameni de afaceri din domenii precum electrotehnică,
producţia şi prelucrarea metalelor, textilelor şi încălţămintei, meşteşuguri, logistică, cercetare şi inovare, tehnologia
informaţiei şi a comunicaţiilor, industria construcţiilor de metal, industria aerospaţială şi navigaţie prin satelit,
construcţia de maşini pentru domeniul agriculturii şi silviculturii sau prelucrare mecanică. În cursul zilei de ieri,
delegaţia germană a avut o întâlnire cu preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, primarii din
Suceava şi Siret, Ion Lungu, respectiv Adrian Popoiu, reprezentanţi ai Camerelor de Comerţ şi Industrie din Suceava,
Botoşani şi Cernăuţi, din Ucraina, directorul Camerei de Comerţ Româno-Germană, Sebastian Metz, precum şi cu
numeroşi oameni de afaceri suceveni. După discuţii, Gheorghe Flutur a apreciat ca fiind extrem de pozitivă prezenţa
oamenilor de afaceri bavarezi în judeţul Suceava, subliniind că deja au fost stabilite primele contacte cu parteneri
suceveni pentru parteneriate viitoare. „Salut prezenţa la Suceava, în Bucovina, a delegaţiei de oameni de afaceri
bavarezi şi a reprezentanţilor Ministerului Economiei din Bavaria, cel mai puternic land din punct de vedere economic
din Germania. La Suceava am avut o întâlnire cu oameni de afaceri din Bavaria, cu oameni de afaceri suceveni, din
Botoşani şi regiunea Cernăuţi, din Ucraina. Dorinţa noastră este să colaborăm cu partea germană, să facem investiţii
aici, acasă, să crem locuri de muncă şi parteneriate cu cei din Germania care au o experienţă foarte vastă”, a declarat
preşedintele CJ Suceava. El a subliniat faptul că misiunea economică a oamenilor de afaceri bavarezi a fost posibilă
după prezenţa de trei ani a Consiliului Judeţean la Târgul de Investiţii „Expo Real” din Munchen, Germania. Oamenii
de afaceri germani au stabilit primele relaţii cu parteneri din judeţ Flutur a subliniat că după discuţiile din Germania,
oamenii de afaceri bavarezi au ţinut să vină în Bucovina, „pentru a ne cunoaşte la noi acasă”, ceea ce pentru judeţul
Suceava reprezintă un câştig. Gheorghe Flutur a declarat că încă după primele discuţii i-a crescut inima de bucurie,
marţi seara, când reprezentanţii unei firme din Bavaria au mers deja să viziteze o firmă din Suceava, Assist, pentru a
stabili primele contacte pentru un parteneriat de afaceri. „De asemenea, mi-a crescut inima de bucurie când am văzut
că profesorul Mihai Dimian şi oameni de afaceri din Bavaria au stabilit deja teme de cercetare comune. Deci ceva
începe să se întâmple”, a spus Flutur. La rândul său, directorul din cadrul Ministerului Economiei din Bavaria, Martin
Grossmann, s-a arătat încântat de modul în care delegaţia germană a fost primită în judeţul Suceava. Martin
Grossmann s-a declarat convins că în urma acestei vizite se vor stabili relaţii concrete de afaceri cu parteneri suceveni.
El a spus că oamenii de afaceri din Bavaria au deja numeroase parteneriate cu România, iar acum este pentru prima
dată când o delegaţie importantă de oameni de afaceri vizitează Bucovina. Martin Grosmann a explicat că această
vizită a fost posibilă prin implicarea Ambasadei Germaniei în România şi a Camerei de Comerţ Româno-Germane.
Prezent la discuţii, unul dintre oamenii de afaceri german, Gerd Bajog, administratorul companiei Bajog Electronic
GmbH, a precizat că firma sa este interesată în stabilirea de noi contacte de afaceri, în domeniul electromecanic,
producerea şi transportul de energie electrică şi termică. Gerd Bajog a subliniat faptul că firma sa asigură echipamente
pentru armată, companii civile, dar şi că fiecare avion Airbus care zboară în prezent are cel puţin două componente
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furnizate de el. După primele discuţii de la Suceava el a arătat că a stabilit deja un potenţial partener pentru producerea
de energie electrică şi termică autonom, folosind hidrogenul care rezultă din electroliza apei şi care în continuare poate
fi folosit atât pentru alimentarea unor zone izolate, care nu au reţele electrice, dar şi în domeniul transportului în
sensul alimentării unor autoturisme, autobuze cu hidrogen prin celule de combustie. Tot ieri, delegaţia din Bavaria a
vizitat o firmă cu capital german din Gura Humorului, Osborn Internaţional, care are 155 de salariaţi, majoritatea fiind
din această zonă. În cadrul discuţiilor, reprezentantul companiei Osborn a avut aprecieri la superlativ în ceea ce
priveşte profesionalismul şi seriozitatea forţei de muncă care poate fi găsită în zonă, precum şi ospitalitatea
sucevenilor, alături de atracţiile turistice ale Bucovinei.
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> Unul dintre ei a găsit un partener sucevean pentru producerea energiei termice şi electrice folosind hidrogenul care
rezultă din electroliza apei 20 de oameni de afaceri din Bavaria participă în aceste zile la o misiune economică în judeţul
nostru, pentru a realiza contacte de afaceri cu firme sucevene. Martin Grossmann, director în Ministerul Economiei
din Bavaria, a declarat că 20 de oameni de afaceri bavarezi au venit în Bucovina pentru a stabili contacte de afaceri.
„Am avut parte de o primire deosebit de călduroasă, iar cei 20 de întreprinzători discută despre posibilităţile de
colaborare în Bucovina” a spus Grossmann. El a arătat că economia Bavariei are numeroase relaţii economice cu
România, dar că pentru prima dată este organizată o misiune economică în Bucovina. „Suntem convinşi că vom putea
stabili contacte la cel mai bun nivel” a spus oficialul bavarez. El a subliniat că misiunea economică bavareză este
susţinută de Ambasada Germaniei la Bucureşti, prin reprezentantul economic, iar un aport important l-a adus
Sebastian Metz, directorul Camerei de Comerţ România-Germania. Unul dintre oamenii de afaceri prezent la Suceava,
Gerd Bajog, director general al Bajog Electronic, a spus că firma sa oferă soluţii în domeniul electromecanic, dar şi în
cel al transportului energiei electrice, menţionând că asigură echipamente pentru firme civile sau armată şi că în
fiecare Airbus 380 sunt minimum două componente ale firmei sale. www.romanidecentenar.ro El a spus că în cazul
producerii de energie a descoperit un potenţial partener în Suceava în ceea ce priveşte celulele de combustie pe bază
de hidrogen care oferă posibilitatea de a produce energie electrică şi termică autonom, folosind hidrogenul care
rezultă din electroliza apei şi care în continuare poate fi folosit pentru zone izolate, dar şi pentru alimentarea unor
autoturisme sau autobuze prin celule de combustie. „Lucrăm deja în proiecte complexe cu Norvegia în acest sens şi ar
fi de mare interes aplicarea în România” a spus Bajog. Din partea Ambasadei Germaniei, şefa Secţiei Economice,
Swantje Kortemeyer, a arătat că Germania este cel mai important partener economic al României şi că se încearcă şi
prin această misiune să se întărească această relaţie. Ea a spus că este de apreciat istoria acestei regiuni, dar că
Bucovina are un potenţial foarte mare de dezvoltare economică. Reprezentanta ambasadei a precizat este bucuroasă
că o delegaţie din Bavaria se află în Bucovina pentru a încerca să fie stabilite contacte şi legături economice, subliniind
şi oportunitatea în domeniul cercetării, apreciind că aceasta este una de viitor. Directorul Camerei de Comerţ RomânoGermane în România, Sebastian Metz, a apreciat la rândul său această misiune economică în Bucovina. El a menţionat
că ceea ce s-a întâmplat acum este rezultatul eforturilor administraţiei judeţene. ( N.B. )

3. O delegație de oameni de afaceri bavarezi a ales Suceava ca fiind prima destinație din
România a unei vizite de afaceri

2

Sursa: http://www.obiectivdesuceava.ro/
Keywords: Expo Real, Germania, Sebastian Metz
18.10.2018 06:58:36vezi articolul
Oamenii de afaceri germani se întâlnesc cu reprezentanți ai unor firme din Suceava, Botoșani și din Regiunea Cernăuți
20 de oameni de afaceri din Bavaria au participat, zilele trecute, la o misiune economică în județul Suceava pentru a
realiza contacte de afaceri cu firme sucevene. Vizita oamenilor de afaceri a fost anunțată în luna mai a anului trecut,
la o ședință a Consiliului Județean Suceava, de președintele Gheorghe Flutur, care, răspunzând unei întrebări cu privire
la utilitatea participării la Târgul Expo-Real de la Munchen, a anunțat că după târg o delegație din Bavaria va vizita
Bucovina. Participarea la Expo-Real s-a materializat săptămâna trecută, iar șeful administrației județene sucevene a
anunțat, zilele trecute, că delegația oamenilor de afaceri din Bavaria ajunge la Suceava în aceste zile. De altfel, ieri,
șeful administrației județene sucevene a arătat că această misiune economică este rezultatul prezenței Consiliului
Județean Suceava, în ultimii trei ani, la târgul Expo Real din Munchen. „E doar începutul. Eu sper că delegații din
Germania vor mai veni. Trei ani la rând am fost prezenți la Expo Real, iar astăzi primii potențiali investitori, oameni de
afaceri, au venit să ne cunoască acasă. Eu zic că este un câștig”, a spus Gheorghe Flutur. Delegația a fost condusă de
Martin Grossmann, director în Ministerul Economiei din Bavaria. Așa cum se practică în astfel de situații, misiunea
oamenilor de afaceri bavarezi este susținută de Ambasada Germaniei la București, prin reprezentantul economic,
Swantje Kortemeyer, precum și prin Camera de Comerț Româno – Germană reprezentată de directorul general
Sebastian Metz. Delegația bavareză a sosit marți la Suceava și a participat, miercuri dimineața, la Muzeul Bucovinei, la
o întâlnire cu reprezentanți ai unor firme sucevene, dar și cu autorități și reprezentanți ai Camerelor de Comerț din
județele Suceava și Botoșani, precum și din regiunea Cernăuți. În urma contactelor inițiate, marți și miercuri, Gheorghe
Flutur a precizat că o firmă bavareză a mers deja să cunoască firma suceveană Assist, iar prorectorul USV, Mihai Dimian,
a stabilit teme de cercetare comune împreună cu firme din Bavaria. Vizita delegației oamenilor de afaceri germani a
continuat la o firmă cu capital german din Gura Humorului, Osborn International, cu 155 de salariați, majoritatea fiind
din această zonă. Reprezentantul Osborn a fost un bun ambasador al Bucovinei, având aprecieri la superlativ în ceea
ce privește profesionalismul și seriozitatea forței de muncă care poate fi găsită în zonă, precum și ospitalitatea
sucevenilor, alături de atracțiile turistice ale Bucovinei. „Salut prezența la această reușită întâlnire a oamenilor de
afaceri din județul Botoșani și a reprezentanților firmelor din Regiunea Cernăuți. Putem vorbi așadar despre faptul că
s-a discutat despre valorificarea potențialului unei zone de circa 2 milioane de locuitori. Este încă o garanție că aceste
întâlniri și discuțiile de ieri și de astăzi (marți și miercuri, 16 și 17 octombrie – n.red.) de la Suceava se vor concretiza
foarte curând în colaborări între firme germane și firme din județele Suceava și Botoșani sau din Regiunea Cernăuți”,
a declarat, ieri, președintele Consiliului Județean, care a ținut să puncteze și faptul că Suceava este prima destinație,
în România, a delegației bavareze. (Dan PRICOPE)

20 de oameni de afaceri din Bavaria au venit la Suceava pentru a stabili relații de afaceri
cu firme sucevene. Unul dintre ei a găsit un partener sucevean pentru producerea
energiei termice și electrice folosind hidrogenul care rezultă din electroliza apei
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Un număr de 20 de oameni de afaceri din Bavaria participă în aceste zile la o misiune economică în județul Suceava
pentru a realiza contacte de afaceri cu firme sucevene. Martin Grossmann, director în Ministerul Economiei din Bavaria
a declarat că 20 de oameni de afaceri bavarezi au venit în Bucovina pentru a stabili contacte de afaceri. „Am avut parte
3

de o primire deosebit de călduroasă, iar cei 20 de întreprinzători discută despre posibilitățile de colaborare în
Bucovina”, a spus Grossmann. El a arătat că economia Bavariei are numeroase relații economice cu România, dar este
pentru prima dată când este organizată o misiune economică în Bucovina. „Suntem convinși că vom putea stabili
contacte la cel mai bun nivel”, a spus oficialul bavarez. El a subliniat că misiunea economică bavareză este susținută
de Ambasada Germaniei la București, prin reprezentantul economic, iar un aport important l-a adus Sebastian Metz,
directorul Camerei de Comerț România-Germania. Unul dintre oamenii de afaceri prezent la Suceava, Gerd Bajog,
director general al Bajog Electronic, a spus că firma sa oferă soluții în domeniul electro-mecanic, dar și cu transportul
energiei electrice, menționând că asigură echipamente pentru firme civile sau armată și că în fiecare Airbus 380 sunt
minimum două componente ale firmei sale. El a spus că în ceea ce privește producerea de energie a descoperit un
potențial partener în Suceava în ceea ce privește celulele de combustie pe bază de hidrogen care oferă posibilitatea
de a produce energie electrică și termică autonom, folosind hidrogenul care rezultă din electroliza apei și care în
continuare poate fi folosit pentru zone izolate, dar și pentru alimentarea unor autoturisme sau autobuze prin celule
de combustie. „Lucrăm deja în proiecte complexe cu Norvegia în acest sens și ar fi de mare interes aplicarea în
România”, a spus Bajog. Din partea Ambasadei Germaniei, șefa Secției Economice, Swantje Kortemeyer, a arătat că
Germania este cel mai important partener economic al României și că se încearcă și prin această misiune să se
întărească această relație. Ea a spus că este de apreciat istoria acestei regiuni, dar că Bucovina are un potențial foarte
mare de dezvoltare economică. Reprezentantul ambasadei a precizat este este bucuroasă că o delegație din Bavaria
este în Bucovina pentru a încerca să fie stabilite contacte și legături economice, subliniind și oportunitatea în domeniul
cercetării apreciind că acesta este unul de viitor. Directorul Camerei de Comerț Româno-Germane în România,
Sebastian Metz, a apreciat această misiune economică în Bucovina. El a menționat că ceea ce s-a întâmplat acum este
rezultatul eforturilor administrației județene. (T.B.)
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