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VIZITA LA GALAŢI A AMBASADORULUI REPUBLICII SLOVENIA ÎN ROMÂNIA 
 
 

Luni, 7 noiembrie, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi a primit vizita 
Ambasadorului Sloveniei la Bucureşti, dl. Mihael Zupančič.  
 
 
În cadrul discuţiei purtate la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu această ocazie, diplomatul 
sloven a arătat interesul său personal şi al oamenilor de afaceri sloveni de a afla mai multe 
despre judeţul Galaţi atât din punctul de vedere al oportunităţilor economice pe care acesta 
le oferă dar şi sub aspect turistic şi cultural. 
 
Excelenţa Sa, Mihael Zupančič a arătat că firmele slovene sunt în general firme mici şi 
mijlocii, însă sunt generatoare de locuri de muncă. În marea lor majoritate firmele cu capital 
sloven care există în România sunt conduse de români şi angajează forţă de muncă din 
România- aspect relevant pentru piaţa locală a forţei de muncă. 
 
După o scurtă prezentare a cadrului economic şi investiţional al judeţului, Preşedintele 
Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea a făcut o trecere în revistă a celor mai 
importante proiecte pe care administraţia judeţeană le are în vedere pentru următoarea 
perioadă. Proiectele privind infrastructura de transport au atras în mod deosebit atenţia 
ambasadorului sloven care a subliniat experienţa pe care ţara sa o are în domeniu, 
Slovenia fiind recunoscută ca o ţară cu o foarte bună infrastructură rutieră.  
 
De asemenea, au fost prezentate potenţialul turistic şi cultural al zonei şi posibilităţile de 
colaborare pe care judeţul Galaţi le poate oferi partenerilor sloveni. 
 
”Dincolo de relaţiile diplomatice foarte bune stabilite la nivel naţional, cea mai solidă 
legătură dintre cele două ţări rămâne cea la nivel economic şi social. Persoanele care se 
deplasează în scop de afaceri sau turistic sunt cele care intră în contact direct cu realităţile 
din cele două ţări şi ele reprezintă, în fapt, scopul real al parteneriatelor noastre. Suntem 
deschişi către colaborare în toate domeniile şi credem că judeţul Galaţi reprezintă o alegere 
bună pentru investitorii sloveni” a precizat preşedintele Costel Fotea. 
 
Diplomatul sloven s-a arătat încântat de informaţiile primite pe parcursul vizitei arătând că 
acestea vor fi transmise către mediul de afaceri din ţara sa în condiţiile unei cereri crescute 
din partea acestuia pentru parteneriate cu firme din România. 


