INVITATIE – Forumul Romanian Investment Zoom
Identificarea posibilităților de consolidare a cooperării economice bilaterale
INDIA – ROMANIA, Bucuresti, joi – 28 iulie, 2022, ora 11.00

In parteneriat cu Ambasada Indiei in Romania
In acord cu colaborarea noastra prin Programul RIZ- Monografia Economica a Romaniei - vizibilitate
internationala pe www.investmentzoom.ro
Excelenta Sa, Dl. RAHUL SHRIVASTAVA, Ambasadorul Indiei in Romania are deosebita placere sa
va invite la resedinta dumnealui din Bucuresti, alaturi de companiille private locale, pentru a
identifica impreuna oportunitatile de cooperare bilaterala economica, educationala si culturala, avand
urmatoarele subiecte propuse:
Proiecte de investitii in Romania – industrie, agricultura, turism- de interes parcurile industriale
si zonele libere; Export pentru serviciile si produsele romanesti; Identificare parteneri romani
pentru import servicii si produsele indiene, in special pentru forta de munca calificata si
noncalificata; Parteneriate privind schimburile educationale, turistice si culturale
Va rugam sa ne comunicati pana joi, 14 iulie, 2022 disponibilitatea dumneavoastra de participare si
sa ne trimiteti oficial pe adresa adriana@avangardegroup.ro cateva detalii privind interesele -investitii,
comert, alte cooperari, conform subiectelor expuse mai sus, precum si o lista cu companiile si
activitatile reprezentative locale.
Avand in vedere ca evenimentul va gazdui un cerc restrans de participani, recomandarea noastra este
sa ne trimiteti cat mai repede posibil raspunsul, pentru a fi validata participarea.
Aceasta invitatie este valabila pentru membrii Programul Romanian Investment Zoom –promovare
nevoi de investitii, export si import, promovare programe turistice, educationale si culturale- Membrii
RIZ – Consiliile Judetene, Administratiile Locale si Mediul lor Economic - MONOGRAFIA ECONOMICA
A ROMANIEI—lucrare publicata si actualizata pe platforma www.investmentzoom.ro
INFO BACKGROUND – India- locul 7 după suprafață, locul 2 –
1,3 miliarde nr de locuitori; 24 limbi oficiale; investitii in RO-1,5
miliarde $; multiple cooperari bilaterale culturale si educationale
Economie- include atât industria grea, cât și fabricarea unor produse
de înaltă tehnologie; India este un important producător de cărbuni,
minereu de fier, bauxită, diamante și sare. Predomină ramurile
tradiționale: textilă - prelucrarea bumbacului; locul 2 industria
alimentară-cel mai mare producător mondial de zahăr și unt; industria
constructoare de mașini-tractoare, locomotive și vapoare până la
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sateliți artificiali, industria cosmică. Industria cinematografică ocupă
INDIA- ROMANIA
locul 2 pe glob în domeniu, după S.U.A., orașul Mumbai fiind
supranumit „Hollywood-ul Indiei”. Agricultura este de mare randament, fiind principala ocupație a populației. La unele
produse agricole ocupă poziții foarte bune, cum ar fi vorba de orez și zahăr-locul 2, bumbac-locul 3, minereu de fier și
soia-locul 5,iar producția de ceai, ocupă locul 1 pe glob. Ramura fortei de munca, calificata si noncalificata este de interes
pe piata mondiala.
Cu deosebita consideratie,
Adriana Radu
General Manager – Grupul Avangarde
Coordonator Programul RIZ
Avangarde Group
+40 31 424 94 96, +40 724 044 909, adriana@avangardegroup.ro

