From: Livia Adam-Consiliul de Export [livia.adam@dce.gov.ro]
Subject: ASTANA Expo 2017
Stimati membri ai Consiliului de Export,
Stimati membri ai Comisiei pentru monitorizarea mecanismelor si instrumentelor
de susinere a exportului si problematica curenta de comert exterior,
Stimate doamne, stimati domni,
Va facem cunoscut faptul ca, oraşul Astana a fost ales să găzduiască expoziţia
internaţională din anul 2017, câştigând în faţa oraşului contracandidat, Liege.
Tema prinicpală a expoziției internaționale este „Energia viitorului”, se va desfăşura
în perioada 10 iunie - 10 septembrie 2017 și se preconizează participarea a peste 5
milioane de vizitatori.
Urmare a înregistrării oficiale a Expo Astana 2017 din luna iunie 2014, partea
kazahstaneză a demarat procesul de transmitere, pe canale diplomatice, a invitaţiilor
de participare la expoziţia internaţională, partea română primind invitaţia în luna
august 2014. Participarea României a fost aprobată (de către premier și președinte)
prin MI nr. Z/184 din 13 martie 2015 şi HG nr. 710/2016. Până în prezent şi-au
confirmat participarea la Expo Astana 2017 un număr de peste 110 state, dintre care
menţionăm: RP China, Coreea de Sud, Elveţia, Franţa, Germania, India, Israel, Japonia,
Rusia, Turcia, Ungaria, precum şi 17 organizaţii internaţionale.
Organizatorii Expo Astana 2017 au reiterat importanţa organizării expoziţiei
internaţionale, relevanţa temei generale alese, sprijinul politic şi interesul comunităţii
ştiinţifice şi de afaceri de care se bucură găzduirea evenimentului, precum şi dorinţa
de a atrage un număr cât mai mare de participanţi internaţionali.
Republica Kazahstan este cel mai important partener al României din Asia Centrală, iar
relaţiile bilaterale se caracterizează printr-o cooperare strânsă şi diversificată. Ca
sectoare de interes pentru cooperarea economică între cele două ţări se au în
vedere în principal sectorul energetic şi industria adiacentă, precum şi transferul
de tehnologie, pregătirea de resurse umane, IT, logistica, transporturile, industria
alimentară, construcţiile etc.
In acest context, va rugam sa ne transmiteti optiunile dumneavoastra privind
participarea sau organizarea unor evenimente promotionale.
Mentionam ca, la urmatoarea reuniune a CE va fi invitat si domnul Radu Serban,
Comisar al Expo Astana.
Cu deoasebita stima,
Livia ADAM
SECRETARIAT CE

