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Republica Moldova este vedeta târgului economic organizat de Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş (CCIMM) în parteneriat cu Consiliul Judeţean (CJ) Maramureş, deschis publicului,
vineri, în prezenţa a numeroşi participanţi din ţară şi străinătate, transmite www.dcnews.ro ,
preluat de Romanian Global News.

Târgul economic 'Rivulus Dominarum', aflat la cea de-a 27-a ediţie a adunat la standuri peste
80 de firme din ţară şi străinătate, acoperind domenii economice diverse, de la bunuri de larg
consum, mobilă, încălţăminte, îmbrăcăminte, bunuri de manufactură şi industriale. În cuvântul
adresat participanţilor, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş, Florentin Tuş,
a precizat că, instituţia îşi propune să fie un jucător mult mai activ pe piaţă în consolidarea
relaţiilor economice bilaterale, sprijinind comunitatea afacerilor. 'Prin ediţia din acest an,
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş îşi propune să genereze o consolidare a relaţiilor
bilaterale şi a oportunităţilor care pot contribui atât la promovarea agenţilor economici cât şi la
dezvoltarea judeţului, din punct de vedere economic(...) Aş dori să vă spun că ediţia din acest
an, din punctul nostru de vedere, are amploarea cea mai mare din ultimii ani. Peste 35 de
companii din Republica Moldova sunt prezente astăzi, aici, în Baia Mare', a spus Florentin Tuş.
În context, vicepreşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie din Republica Moldova, Mihai Bilba,
a fost optimist în privinţa oportunităţii de cooperare dintre judeţul Maramureş şi Republica
Moldova. 'Sperăm ca atât companiile din Maramureş, cât şi cele din Republica Moldova să
găsească o cale prosperă de cooperare. Îi invităm pe consumatorii băimăreni, pe parcursul
următoarelor trei zile, să testeze produsele excepţionale, care sunt făcute în ţara noastră. (...)
Vă mulţumim pentru sprijinul necondiţionat, acordat delegaţiei noastre, în vederea promovării
produselor fabricate în Republica Moldova, aici, în Baia Mare', a spus Mihai Bilba. În context,
subprefectul judeţului Maramureş, Alexandru Cosma a menţionat importanţa târgului economic
şi prezenţa firmelor din Republica Moldova. 'Mă bucur să fiu împreună cu toţi băimărenii, cu
maramureşenii şi prietenii lor la acest eveniment important. Această sărbătoare a ajuns să fie
altceva. Ea a crescut în timp fiind un proiect local de mare amploare cu rezonanţă naţională şi
internaţională. Cred că ceea ce se întâmplă astăzi în Baia Mare, şi modul în care a crescut
această sărbătoare ( târg economic n.red.) trebuie să fie în atenţia noastră ca să o putem duce
mai departe. În fiecare an devine tot mai importantă, cu proiecte tot mai generoase
adresându-se băimărenilor înspre binele şi folosul lor', a opinat Alexandru Cosma.

La târg au fost prezente cu standuri firme şi companii din România, Republica Moldova,
Ucraina, Ungaria şi Slovacia. Accesul publicului a fost prelungit în sălile de expoziţie până la ora
21.00 pe toată durata evenimentului care are loc în perioada 27-29 septembrie.
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