
Investitii olandeze la Medias: pentru Olanda este clar ca Romania o sa devina o tara foarte importanta in transporturi
Primarul municipiului Medias a avut astazi o intrevedere cu reprezentanta mediului de afaceri din Olanda
pentru a discuta posibilitatile de investitii pentru oamenii de afaceri olandezi in municipiul de pe Tarnava
Mare. 
  
  `In cadrul intalnirii cu reprezentanta mediului de afaceri olandez din zona Haga am purtat discutii foarte
interesante referitoare la oportunitatile de colaborare in domeniul transportului, managementul deseurilor
si turismului. Speram ca o parte din aceste oportunitati sa le concretizam, in ideea in care in Medias sunt
oportunitati de investitii, iar in Olanda sunt oameni de afaceri interesati sa vina in zona noastra. Astfel de
colaborari sunt importante pentru municipalitate, in ideea crearii de noi locuri de munca, acesta fiind
motivul pentru care incercam sa punem in contact oamenii de afaceri din Medias cu cei din diferitele tari
cu care colaboram institutional" , a declarat primarul Teodor Neamtu. 
  
  `Intalnirea pe care am avut-o astazi la Primaria Medias a fost foarte interesanta si am identificat
oportunitati de investitii pentru oamenii de afaceri olandezi. Am toate sperantele ca o sa continuam
discutiile despre transport, pentru ca pentru Olanda este clar ca Romania o sa devina o tara foarte
importanta in acest domeniu. Nu numai pentru transporturi in tara, ci si transporturi prin Romania spre
alte tari. De asemenea, am identificat oportunitati de colaborare in domeniul deseurilor, dar si al
turismului. Am vazut foarte multe asemanari intre regiunea de unde vin eu din Olanda si zona
Mediasului"  a declarat Daniella Gidaly, reprezentanta mediului de afaceri olandez.
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