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Ieri s-a deschis la Munchen ”EXPO Real”, cel mai mare târg din Europa dedicat investițiilor și proiectelor . În standul
României se află și Consiliul Județean Iași alături de celelalte consilii județene din Regiunea Nord-Est, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est, Primăria Iași, Consiliul Local Siret, Camera de Comerț Româno-Germană și
reprezentanți din mediul privat. Numărul de vizitatori este impresionant, estimările organizatorilor pentru cele trei
zile indicând un total de 40.000 de persoane. În...
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Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, care conduce delegaţia judeţului Suceava la München,
unde judeţul are un stand în cadrul Târgului de Investiţii Expo Real, a declarat că sunt programate discuţii cu oameni
de afaceri care doresc să investească în judeţul Suceava.<br />Delegaţia suceveană va fi prezentă în perioada 4-6
octombrie la Târgul de Investiţii Expo Real, judeţul Suceava beneficiind de un stand special în cadrul standului
României.<br />În prima zi, Gheorghe Flutur va avea intervenţii la conferinţa cu tema „România – destinaţie
investiţională”, moderată de jurnalistul german Andreas Schiller.<br />„Voi prezenta oportunităţile de investiţii în
judeţul Suceava, dar şi în regiunea de nord-est. Vom purta de asemenea discuţii şi la standurile noastre” a spus
Flutur.<br />După conferinţa de la standul CJ Suceava va fi organizată o recepţie.<br />În data de 6 octombrie,
Gheorghe Flutur împreună cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie şi cu cei ai Primăriei Siret vor avea
discuţii cu oamenii de afaceri din Germania la sediul Camerei Meşteşugarilor din München.<br />„Ne vom întâlni cu
oameni de afaceri care doresc sa investească în judeţul Suceava şi în regiunea de nord-est, alţii decât cei cu care ne
vom întâlni la Expo Real. Vom aborda subiecte precum turismul, infrastructura, clusterul pe bioeconomie. Vrem să
atragem cât mai multe investiţii în judeţul Suceava” a precizat preşedintele CJ Suceava.
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Ieri s-a deschis la Munchen ”EXPO Real”, cel mai mare târg din Europa dedicat investițiilor și proiectelor imobiliare. În
standul României se află și Consiliul Județean Iași alături de celelalte consilii județene din Regiunea Nord-Est, Agenția
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Primăria Iași, Consiliul Local Siret, Camera de Comerț Româno-Germană și
reprezentanți din mediul privat.<br />Numărul de vizitatori este impresionant, estimările organizatorilor pentru cele
trei zile indicând un total de 40.000 de persoane.<br />În prima zi, reprezentanții CJ Iași au stabilit contacte
importante cu parteneri din Bavaria, Germania, și au oferit informații despre oportunitățile de investiții din județ.<br
/>(Consiliul Județean Iași)
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Iași
Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
Keywords: Expo Real
05.10.2017 20:29:19vezi articolul
Ieri s-a deschis la Munchen ”EXPO Real”, cel mai mare târg din Europa dedicat investițiilor și proiectelor . În standul
României se află și Consiliul Județean Iași alături de celelalte consilii județene din Regiunea Nord-Est, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est, Primăria Iași, Consiliul Local Siret, Camera de Comerț Româno-Germană și
reprezentanți din mediul privat. Numărul de vizitatori este impresionant, estimările organizatorilor pentru cele trei
zile indicând un total de 40.000 de persoane. În...
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Conferința pentru România din cadrul Târgului de Investiții Expo Real de la Munchen a fost deschisă, miercuri după
amiaza, de președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, care a prezentat Regiunea de nord-est, al cărui președinte în
exercițiu este, oportunitățile de investiții în regiune și, în particular, în județul Suceava.<br />La această conferință au
mai fost prezenți, din regiunea nord-est, președinții Consiliilor Județene Botoșani, Neamț și Bacău.<br />„ Am făcut o
prezentare, unei săli pline, privind oportunitățile de investiții în regiune și în zona Sucevei. Regiunea nord-est este
cea mai mare regiune din România, având 15,6 la sută din suprafața țării și 18 la sută din populația României, cu 3,2
milioane de locuitori. Totodată am prezentat mai multe date relevante despre regiune menționând că în regiunea
nord est funcționează nouă universități cu 70.000 de studenți, trei aeroporturi, că regiunea are peste 180 de
kilometri de graniță cu Ucraina și peste 500 de kilometri de graniță cu Republica Moldova și că oportunitățile sunt
resursa umană, infrastructura de pregătire în școli și universități și resursele naturale. Am evidențiat câteva din
domeniile prioritare, așa cum au reieșit din studiile de piață făcute de Comisia Europeană, între care sunt industria
alimentară, IT-C, turism, industria ușoară, textile, pielărie, încălțăminte, unde oamenii de afaceri ar putea investi.<br
/>Am subliniat particularitățile din Bucovina, care are un număr mare de monumente UNESCO dar și posibilitățile de
investiții în Suceava, Salcea, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Siret, Cacica, Mălini, platoul
munților Rarău și munților Călimani. În cadrul discuțiilor au fost întrebări legate de forța de muncă și dacă în
perioada următoare Occidentul intenționează să mai primescă forță de muncă sau să vină cu capital spre forța de
muncă. Regiunea de nord est are mulți oameni plecați la muncă în țări din Occident și că oportun ar fi să vină și
capitalul către forța de muncă. Am ridicat problema că Germania ar trebui să fie mai bine reprezentată în județul
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Suceava. Este numărul 1 în Europa, iar în Suceava investițiile germane sunt pe locul șase-șapte. E loc de mai mult,
mai în față. Am transmis că autoritățile sucevene au o abordare pragmatică și că, în aceste zile, s-au pus bazele unei
relații cu aeroportul Memmingen, în domeniul sănătății și în domeniul universitar. Deja au venit la standul României
oameni de afaceri care s-au interesat de chestiuni concrete, despre investiții. Așteptăm să vedem care vor fi
rezultatele. Au venit să se interseze fel de fel de posibili investitori, dezvoltatori imobiliari, arhitecți, constructori,
agenți imobiliari. Am fost foarte onorant să deschid sesiunea dedicată României ”, a spus Flutur.
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O delegaţie a Camerei de Comerţ Româno-Germane şi investitori germani vor veni în luna noiembrie în regiunea
nord-est, în judeţele Suceava şi Iaşi, pentru o evaluare a posibilităţilor de dezvoltare a unor investiţii în această zonă.
Anunţul a fost făcut vineri de preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, preşedinte în exerciţiu al
Consiliului Regional Nord-Est, după o întâlnire cu reprezentanţii Camerei de Comerţ a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
din Bavaria. Flutur a spus că a avut o întrevedere de peste trei ore la Munchen, la sediul Camerei de Comerţ a
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Bavaria, cu oameni de afaceri, la care a participat şi preşedintele Camerei de
Comerţ Româno-Germane, Sebastian Metz, în cadrul căreia a prezentat oferta regiunii nord-est, iar fiecare judeţ
component al regiunii şi-a prezentat oferta. Potrivit lui Flutur, Camera de Comerţ Româno-Germană împreună cu
mai mulţi investitori germani va veni în luna noiembrie în regiune, la Suceava şi la Iaşi.Flutur a precizat că oamenii de
afaceri germani au fost interesaţi de oferta prezentată de investitori în industria alimentară, în industria textilă, IT-C,
producerea de motoare, refaceri de monumente istorice sau producători de carcase şi motoare pentru utilaje de
grădinărit. Totodată, Gheorghe Flutur a arătat că oamenii de afaceri germani au fost interesaţi de Parcul industrial
Siret în special în ceea ce priveşte forţa de muncă şi dacă pot aduce forţă de muncă din Ucraina sau Republica
Moldova şi care este regimul persoanelor cu dublă cetăţenie, română şi ucraineană sau română şi moldovenească,
dacă aceştia pot lucra în România.

Ultima ora local Mai mulţi investitori germani şi-au anunţat vizita în ...
Sursa: http://www.facebook.com/Monitorul.de.Suceava
Keywords:
06.10.2017 17:08:08vezi articolul
Ultima ora local Mai mulţi investitori germani şi-au anunţat vizita în judeţul Suceava (redactor: Tudor IONESCU) Mai
multi investitori germani si au anuntat vizita in judetul Suceava Ultima ora: O delegatie a Camerei de Comert
Romano-Germane si investitori germani vor veni in luna noiembrie in regiunea nord-est, in judetele Suceava si Iasi,
pentru o evaluare a posibilitatilor de dezvoltare a unor investitii in aceasta zona.
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Conferinţa pentru România din cadrul Târgului de Investiţii Expo Real de la München a fost deschisă miercuri dupăamiază, de preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, care a prezentat regiunea de nord-est al cărui preşedinte în
exerciţiu este, oportunităţile de investiţii în regiune şi, în particular, în judeţul Suceava. La această conferinţă au mai
fost prezenţi, din regiunea nord-est, preşedinţii consiliilor judeţene Botoşani, Neamţ şi Bacău. „Am făcut o
prezentare, unei săli pline, privind oportunităţile de investiţii în regiune şi în zona Sucevei” a spus Flutur. El a arătat
că regiunea nord-est este cea mai mare regiune din România, având 15,6% din suprafaţa ţării şi 18% din populaţia
României, cu 3,2 milioane de locuitori. Totodată, Flutur a prezentat mai multe date relevante despre regiune,
menţionând că în regiunea nord-est funcţionează nouă universităţi cu 70.000 de studenţi, trei aeroporturi, că
regiunea are peste 180 km de graniţă cu Ucraina şi peste 500 km de graniţă cu Republica Moldova şi că
oportunităţile sunt resursa umană, infrastructura de pregătire în şcoli şi universităţi şi resursele naturale. „Am
prezentat câteva din domeniile prioritare din studiile de piaţă făcute de Comisia Europeană, între care sunt industria
alimentară, IT-C, turism, industria uşoară, textile, pielărie, încălţăminte, unde oamenii de afaceri ar putea investi” a
spus Flutur. Totodată, Flutur a prezentat particularităţile din Bucovina, care are un număr mare de monumente
UNESCO, dar şi posibilităţile de investiţii în Suceava, Salcea, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Siret, Cacica,
Mălini, platoul munţilor Rarău şi munţilor Călimani. El a menţionat că în cadrul discuţiilor au fost întrebări legate de
forţa de muncă şi dacă în perioada următoare Occidentul intenţionează să mai primească forţă de muncă sau să vină
cu capital spre forţa de muncă. Flutur a arătat că regiunea de nord-est are mulţi oameni plecaţi la muncă în ţări din
Occident şi că oportun ar fi să vină şi capitalul către forţa de muncă. „Am ridicat problema că Germania ar trebui să
fie mai bine reprezentată în judeţul Suceava. Este numărul 1 în Europa, iar în Suceava investiţiile germane sunt pe
locul 6-7, pe primul loc fiind investiţiile austriece. E loc de mai mult, mai în faţă” le-a transmis Flutur investitorilor
prezenţi la această conferinţă. Preşedintele CJ Suceava le-a mai spus participanţilor că autorităţile sucevene au o
abordare pragmatică şi că, în aceste zile, s-au pus bazele unei relaţii cu aeroportul Memmingen, în domeniul
sănătăţii şi în domeniul universitar. Gheorghe Flutur a menţionat că deja au venit la standul României oameni de
afaceri care s-au interesat de chestiuni concrete, despre investiţii. „Aşteptăm să vedem care vor fi rezultatele. Au
venit să se intereseze fel de fel de posibili investitori, dezvoltatori imobiliari, arhitecţi, constructori, agenţi imobiliari”
a spus Flutur. El a subliniat că a fost deosebit de onorat că a deschis sesiunea dedicată României.
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“Aşteptăm să vedem care vor fi rezultatele. Au venit să se intereseze mulţi posibili investitori, dezvoltatori imobiliari,
arhitecţi, constructori, agenţi imobiliari“, a transmis de la Munchen Gheorghe Flutur Conferinţa pentru România din
cadrul Târgului de Investiţii Expo Real de la Munchen a fost deschisă, miercuri după-amiază, de preşedintele CJ
Suceava, Gheorghe Flutur, care a prezentat Regiunea Nord-Est, al cărei preşedinte în exerciţiu este, oportunităţile de
investiţii în regiune şi, în particular, în judeţul Suceava. La această conferinţă au mai fost prezenţi, din Regiunea Nord
– Est, preşedinţii Consiliilor Judeţene Botoşani, Neamţ şi Bacău. Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe
Flutur, a făcut o prezentare a oportunităţilor de investiţii în regiune şi în zona Sucevei. El a arătat că “Regiunea Nord4

Est este cea mai mare regiune din România, având 15,6 la sută din suprafaţa ţării şi 18 la sută din populaţia
României, cu 3,2 milioane de locuitori. Am prezentat mai multe date relevante despre regiune, menţionând că în
Regiunea Nord-Est funcţionează nouă universităţi cu 70.000 de studenţi, trei aeroporturi, că regiunea are peste 180
de kilometri de graniţă cu Ucraina şi peste 500 de kilometri de graniţă cu Republica Moldova şi că oportunităţile sunt
resursa umană, infrastructura de pregătire în şcoli şi universităţi şi resursele naturale”. Gheorghe Flutur a adăugat că
au fost evidenţiate câteva din domeniile prioritare, aşa cum au reieşit din studiile de piaţă făcute de Comisia
Europeană, între care sunt industria alimentară, IT, turism, industria uşoară, textile, pielărie, încălţăminte, unde
oamenii de afaceri ar putea investi. “Am subliniat particularităţile din Bucovina, care are un număr mare de
monumente UNESCO, dar şi posibilităţile de investiţii în Suceava, Salcea, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc,
Vatra Dornei, Siret, Cacica, Mălini, platoul munţilor Rarău şi munţilor Călimani”, a mai spus Gheorghe Flutur, care a
mai precizat că în cadrul discuţiilor au fost întrebări legate de forţa de muncă şi dacă în perioada următoare
Occidentul intenţionează să mai primescă forţă de muncă sau să vină cu capital spre forţa de muncă. “Regiunea de
Nord-Est are mulţi oameni plecaţi la muncă în ţări din Occident şi oportun ar fi să vină şi capitalul către forţa de
muncă. Am ridicat problema că Germania ar trebui să fie mai bine reprezentată în judeţul Suceava. Este numărul 1 în
Europa, iar în Suceava investiţiile germane sunt pe locul şase-şapte. E loc de mai mult, mai în faţă. Am transmis că
autorităţile sucevene au o abordare pragmatică şi că, în aceste zile, s-au pus bazele unei relaţii cu Aeroportul
Memmingen, în domeniul sănătăţii şi în domeniul universitar. Deja au venit la standul României oameni de afaceri
care s-au interesat de chestiuni concrete, despre investiţii. Aşteptăm să vedem care vor fi rezultatele. Au venit să se
intereseze mulţi posibili investitori, dezvoltatori imobiliari, arhitecţi, constructori, agenţi imobiliari“ a transmis
preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Georghe Flutur, partenerilor germani, cărora le-a transmis de asemenea
că a fost foarte onorat să deschidă sesiunea dedicată României la Târgul de Investiţii Expo Real de la Munchen. (O.S.)
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Conferinta pentru Romania din cadrul Targului de Investitii Expo Real de la Munchen a fost deschisa miercuri dupaamiaza, de presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, care a prezentat regiunea de nord-est al carui presedinte in
exercitiu este, oportunitatile de investitii in regiune si, in particular, in judetul Suceava. La aceasta conferintaCiteste
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O delegaţie a Camerei de Comerţ Româno-Germane şi investitori germani vor veni în luna noiembrie în Regiunea
Nord-Est, în judeţele Suceava şi Iaşi, pentru o evaluare a posibilităţilor de dezvoltare a unor investiţii în această zonă.
Anunţul a fost făcut vineri de preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, preşedinte în exerciţiu al
Consiliului Regional Nord-Est, după o întâlnire cu reprezentanţii Camerei de Comerţ a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
din Bavaria. Flutur a spus că a avut o întrevedere de peste trei ore la Munchen, la sediul Camerei de Comerţ a
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Bavaria, cu oameni de afaceri, la care a participat şi preşedintele Camerei de
Comerţ Româno-Germane, Sebastian Metz, în cadrul căreia a prezentat oferta Regiunii Nord-Est, iar fiecare judeţ
component al regiunii şi-a prezentat oferta. Potrivit lui Flutur, Camera de Comerţ Româno-Germană împreună cu
mai mulţi investitori germani va veni în luna noiembrie în regiune, la Suceava şi la Iaşi. Oamenii de afaceri germani,
interesaţi de Parcul industrial Siret şi de zonele cu domeniu schiabil „Le-am prezentat materialele privind potenţialul
zonei şi au avut foarte multe întrebări despre forţa de muncă. Dacă până acum era interesant în Ardeal, acum criza
forţei de muncă din Ardeal îi face să se gândească să treacă Carpaţii. Rămâne problema numărul 1, cea a
transportului de mărfuri pe autostrăzi. Au apreciat că sunt aeroporturi şi se pot deplasa, însă firmele care au pus
întrebări despre regiunea noastră sunt în diverse domenii care au nevoie de drumuri rapide”, a spus Flutur. El a
precizat că au fost interesaţi de oferta prezentată de investitori în industria alimentară,în industria textilă, IT-C,
producerea de motoare, refaceri de monumente istorice sau producători de carcase şi motoare pentru utilaje de
grădinărit. Totodată, Gheorghe Flutur a arătat că oamenii de afaceri germani au fost interesaţi de Parcul industrial
Siret, în special în ceea ce priveşte forţa de muncă şi dacă pot aduce forţă de muncă din Ucraina sau Republica
Moldova şi care este regimul persoanelor cu dublă cetăţenie, română şi ucraineană sau română şi moldovenească,
dacă aceştia pot lucra în România. Flutur: ”Am prezentat oferta noastră de produse bio şi am vorbit despre găsirea
unei nişe pentru aceste produse pe piaţa germană” „Am văzut un interes mare al firmelor din Germania legat de
astfel de investiţii. Dar au vorbit în special de autostrăzi şi noi asta vom cere Guvernului când venim acasă:
autostrăzi. E nevoie de autostrada est-vest pentru că Germania spune clar că economia e pe roţi, se învârte. Dacă ai
autostrăzi, bine, dacă nu e mai greu. Au fost investitori care au zis că nu trebuie aşteptat să vină autostrada, ci să se
lucreze în paralel cu investiţiile, astfel încât atunci când e finalizată autostrada să ai un picior pus deja”, a menţionat
preşedintele CJ Suceava. El a mai declarat că a prezentat oferta turistică şi zonele care ar dori să intre în parteneriat,
cum sunt zonele cu domeniu schiabil, cum sunt munţii Călimani şi Rarău şi zona Șaru Dornei-Vatra Dornei, dar că a
prezentat şi oportunităţile de investiţii în staţiunile mici precum Cacica sau Suceviţa. „Am prezentat oferta noastră
de produse bio şi am vorbit despre găsirea unei nişe pentru aceste produse pe piaţa germană, unde există o piaţă
pentru asemenea produse”, a spus Flutur. Preşedintele CJ Suceava a mai declarat că oamenii de afaceri cu care a
discutat au recunoscut că s-au oprit la Carpaţi, dar lipsa forţei de muncă îi face să se gândească la alte regiuni şi li s-a
părut interesantă atitudinea foarte corectă a Regiunii Nord-Est, care este interesată de investiţii. Totodată, oamenii
de afaceri s-au arătat interesaţi dacă în regiune există învăţământ dual, mai ales că în Bavaria Camera de comerţ a
IMM-urilor se ocupă cu pregătirea pe meserii.

Gheorghe Flutur: Oamenii de afaceri germani au fost interesați de Parcul industrial Siret
în special în ceea ce privește forța de muncă
Sursa: http://www.suceava-news.ro/
Keywords: Germania, Sebastian Metz
07.10.2017 08:28:39vezi articolul
Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, s-a întâlnit, vineri, cu reprezentanții Camerei de Comerț a Întreprinderilor
Mici și Mijlocii din Bavaria. Acesta a discutat cu oameni de afaceri, iar la întâlnire a participat și președintele Camerei
de Comerț Româno-Germane, Sebastian Metz. Șeful județului a prezentat oferta regiunii nord-est, iar fiecare județ
component al regiunii și-a prezentat oferta. Camera de Comerț Româno-Germană împreună cu mai mulți investitori
germani va veni în luna noiembrie în regiune, la Suceava și la Iași. „Le-am prezentat materialele privind potențialul
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zonei și au avut foarte multe întrebări despre forța de muncă. Dacă până acum era interesant în Ardeal, acum criza
forței de muncă din Ardeal îi face să se gândească să treacă Carpații. Au fost interesați de oferta prezentată
investitori în industria alimentară, în industria textilă, IT, producerea de motoare, refaceri de monumente istorice
sau producători de carcase și motoare pentru utilaje de grădinărit. Oamenii de afaceri germani au fost interesați de
Parcul industrial Siret în special în ceea ce privește forța de muncă și dacă pot aduce forță de muncă din Ucraina sau
Republica Moldova și care este regimul persoanelor cu dublă cetățenie, română și ucraineană sau română și
moldovenească, dacă aceștia pot lucra în România. Am prezentat oferta turistică și zonele care ar dori să intre în
parteneriat cum sunt zonele cu domeniu schiabil, cum sunt munții Călimani și Rarău și zona Șaru Dornei-Vatra
Dornei, si am prezentat și oportunitățile de investiții în stațiunile mici precum Cacica sau Sucevița. Am prezentat
oferta noastră de produse bio și despre găsirea unei nișe pentru aceste produse pe piața germană unde există o
piață pentru asemenea produse. Oamenii de afaceri cu care a discutat au recunoscut că s-au oprit la Carpați, dar
lipsa forței de muncă îi face să se gândească la alte regiuni și li s-a părut interesantă atitudinea foarte corectă a
regiunii nord-est care este interesată de investiții”, a precizat Flutur. Totodată, potrivit lui Flutur, oamenii de afaceri
s-au arătat interesați dacă în regiune există învățământ dual, mai ales că în Bavaria Camera de comerț a IMM-urilor
se ocupă cu pregătirea pe meserii și s-a ridicat problema autostrăzilor. „Rămâne problema numărul 1 cea a
transportului de mărfuri pe autostrăzi. Au apreciat că sunt aeroporturi și se pot deplasa, însă firmele care au pus
întrebări despre regiunea noastră sunt în diverse domenii care au nevoie de drumuri rapide. E nevoie de autostrada
est-vest pentru că Germania spune clar că economia e pe roți, se învârte. Dacă ai autostrăzi, bine, dacă nu, e mai
greu. Au fost investitori care au zis că nu trebuie așteptat să vină autostrada ci să se lucreze în parlalel cu investițiile
astfel încât atunci când e finalizată autostrada să ai un picior pus deja. Oamenii de afaceri germani au fost de acord
cu nevoia dezvoltării unui drum expres nord-sud, între Marea Baltică și Marea Neagră care este la fel de urgent ca o
autostradă între est și vest pentru că ei vor să facă investiții într-o zonă sigură, dar cu drumuri către piețe” , a
adăugat Gheorghe Flutur.

Intâlnire a președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, cu oamenii de afaceri din Bavaria
Sursa: http://www.obiectivdesuceava.ro/
Keywords: Germania, Sebastian Metz
07.10.2017 05:01:59vezi articolul
Reprezentanții Camerei de Comerț a Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Bavaria și-au arătat interesul pentru
parteneriate economice cu Regiunea Nord- Est din România, dar și pentru forța de muncă din zonă Președintele
Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis ieri, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o cu reprezentanții
Camerei de Comerț a Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Bavaria la sediul acestei instituții, oferta Regiunii Nord-Est
din România. De fapt, fiecare județ component al regiunii și-a prezentat oferta proprie. “Am avut o întrevedere de
peste trei ore la Munchen, la sediul Camerei de Comerț a Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Bavaria cu oameni de
afaceri, la care a participat și președintele Camerei de Comerț Româno-Germane, Sebastian Metz, în cadrul căreia
am prezentat oferta Regiunii Nord-Est, iar fiecare județ component al regiunii și-a prezentat oferta. Camera de
Comerț Româno-Germană împreună cu mai mulți investitori germani va veni în luna noiembrie în regiune, la Suceava
și la Iași”, a anunțat președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur. Seful deliberativului județean a spus că a prezentat
partenerilor germani materialele privind potențialul zonei noastre. “Au fost adresate foarte multe întrebări despre
forța de muncă. Dacă până acum era interesant Ardealul din acest punct de vedere, acum criza forței de muncă din
Ardeal îi face pe oamenii de afaceri germani să se gândească să treacă și Carpații. Au fost interesați de oferta
prezentată de investitori în industria alimentară, în industria textilă, IT, producerea de motoare, refaceri de
monumente istorice sau producători de carcase și motoare pentru utilaje de grădinărit”, a mai spus Flutur. Potrivit
acestuia, oamenii de afaceri germani au fost interesați de Parcul Industrial Siret, în special în ceea ce privește forța
de muncă și dacă pot aduce forță de muncă din Ucraina sau Republica Moldova, care este regimul persoanelor cu
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dublă cetățenie, română și ucraineană sau română și moldovenească, dacă aceștia pot lucra în România. “Am
prezentat oferta turistică și zonele care ar dori să intre în parteneriat, cum sunt zonele cu domeniu schiabil, cum sunt
munții Călimani și Rarău și zona Saru Dornei – Vatra Dornei, și am prezentat și oportunitățile de investiții în stațiunile
mici precum Cacica sau Sucevița. Am prezentat oferta noastră de produse bio și despre găsirea unei nișe pentru
aceste produse pe piața germană, unde există o piață pentru asemenea produse”. Gheorghe Flutur a mai spus că
oamenii de afaceri din Germania cu care a discutat au recunoscut că s-au oprit la Carpați, dar lipsa forței de muncă îi
face să se gândească la alte regiuni și li s-a părut interesantă atitudinea Regiunii Nord-Est față de investiții. Ei s-au
arătat interesați dacă în regiune există învățământ dual, mai ales că în Bavaria Camera de Comerț a IMM-urilor se
ocupă cu pregătirea pe meserii. “Rămâne problema numărul 1, cea a transportului de mărfuri pe autostrăzi. Cei cu
care am discutat au apreciat că sunt aeroporturi și se pot deplasa, însă firmele care au pus întrebări despre regiunea
noastră sunt în diverse domenii care au nevoie de drumuri rapide. E nevoie de autostrada est-vest pentru că
Germania spune clar că economia e pe roți, se învârte. Dacă ai autostrăzi, bine, dacă nu, e mai greu. Au fost
investitori care au zis că nu trebuie așteptat să vină autostrada, ci să se lucreze în paralel cu investițiile, astfel încât
atunci când e finalizată autostrada să ai un picior pus deja”, a mai spus președintele CJ Suceava. Gheorghe Flutur a
arătat că oamenii de afaceri germani au fost de acord cu nevoia dezvoltării unui drum expres nord-sud, între Marea
Baltică și Marea Neagră, care este la fel de urgent ca o autostradă între est și vest pentru că ei vor să facă investiții
într-o zonă sigură, dar cu drumuri către piețe. (N.R.) loading...

Ziare pe net Mai mulţi investitori germani şi-au anunţat vizita în judeţul Suceava în luna
noiembrie
Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
Keywords:
07.10.2017 11:43:40vezi articolul
O delegaţie a Camerei de Comerţ Româno-Germane şi investitori germani vor veni în luna noiembrie în Regiunea
Nord-Est, în judeţele Suceava şi Iaşi, pentru o evaluare a posibilităţilor de dezvoltare a unor investiţii în această zonă.
Anunţul a fost făcut vineri de preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, , preşedinte în exerciţiu al Consiliului
Regional Nord-Est, după o întâlnire cu reprezentanţii Camerei de Comerţ a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din
Bavaria. Flutur a spus că a avut...

Invitaţi de Flutur Mai mulţi investitori germani şi-au anunţat vizita în ...
Sursa: http://www.facebook.com/Monitorul.de.Suceava
Keywords:
07.10.2017 11:09:41vezi articolul
Invitaţi de Flutur Mai mulţi investitori germani şi-au anunţat vizita în judeţul Suceava în luna noiembrie (redactor:
Tudor IONESCU) Mai multi investitori germani si au anuntat vizita in judetul Suceava in luna noiembrie O delegatie a
Camerei de Comert Romano-Germane si investitori germani vor veni in luna noiembrie in Regiunea Nord-Est, in
judetele Suceava si Iasi, pentru o evaluare a posibilitatilor de dezvoltare a unor investitii in aceasta zona.

Vesti bune dupa participarea la targul Expo Real https://bucovinatv.ro/vesti-bune-dupaparticiparea-la-targul-expo-real/ Vesti bune ...
Sursa: http://www.facebook.com/bucovinatv
Keywords: Expo Real
07.10.2017 02:47:30vezi articolul
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Vesti bune dupa participarea la targul Expo Real https://bucovinatv.ro/vesti-bune-dupa-participarea-la-targul-exporeal/ Vesti bune dupa participarea la targul Expo Real

Consiliul Județean Neamț la Expo Real München
Sursa: http://ziarpiatraneamt.ro/
Keywords: Expo Real, Germania
08.10.2017 18:47:09vezi articolul
O delegație a Consiliului Județean Neamţ, condusă de președintele Ionel Arsene, a fost prezentă zilele trecute la cel
mai mare târg investițional din Europa, Expo Real München (Germania). În prima zi, preşedintele CJ Neamţ, Ionel
Arsene, a participat la conferinţa „România destinaţie investiţională”. Conferinţa a fost moderată de către
cunoscutul ziarist de specialitate Andreas Schiller, şi i-a avut invitaţi pe Affan Yildirim, directorul general al Anchor
Group, pe CEO-ul Immocham Tatian Diaconu, pe directorul general Warimpex Finanz& Beteillgungs AG şi pe Dana
Bordei, de la CBRE Romania. „Mă bucur că am ales ca judeţul Neamţ să fie prezent la acest târg, deoarece reprezintă
unul dintre cele mai mari evenimente de profil în care avem ocazia să prezentăm oportunităţile de investiţii din
Neamţ şi România. Cred în potenţialul investiţional al judeţului nostru şi voi profita de orice prilej pentru a-i convinge
şi pe alții de asta. Proiectele pe care Consiliul Judeţean Neamţ le are în plan, merită atenţia investitorilor şi toate
eforturile noastre pentru a le face cunoscute la nivel naţional şi internaţional. ”, a declarat președintele CJ Neamț,
Ionel Arsene.

,,Speram sa se lege ceva..."
Sursa: http://i-ziare.ro/
Keywords: Expo Real
08.10.2017 13:56:15vezi articolul
> La Expo Real Munchen, Gheorghe Flutur a discutat cu potentiali investitori pentru viitorul spital de copii,
Ambulatoriul SJU Suceava, Salina Cacica, statiuni ca Sucevita sau Malini si parcuri industriale Presedintele Consiliului
Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca a continuat, joi, intalnirile cu posibili investitori la cel mai
importantCiteste
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