
 

 

 

 

Tîrgu Mureș, 8 octombrie 2013 

 

Primirea Ambasadorului Marii Britanii în România 

la Palatul Administrativ din Tîrgu Mureş 

 

Luni, 7 octombrie 2013,  Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,  domnul Ciprian 

Dobre, împreună cu Prefectul judeţului Mureş, domnul Corneliu Grosu, l-au avut ca oaspete la 

Palatul Administrativ, pe Ambasadorul Marii Britanii în România, Excelenţa Sa domnul Martin 

Harris. 

În deschiderea discuţiilor, gazdele au prezentat domnului Ambasador judeţul Mureş, 

caracteristicile sale şi ale municipiului reşedinţă de judeţ. 

Domnul Ciprian Dobre a făcut o trecere în revistă a oportunităţilor de investiţii din 

judeţul nostru, prezentând şi posibilităţile dezvoltării unor parcuri industriale în jurul 

oraşelor mureşene, precum şi proiectul unui viitor parc tehnologic medico-farmaceutic, având 

în vedere specificul judeţului: existenţa a patru fabrici de medicamente pe teritoriul judeţul 

Mureş, a Universităţii de Medicină şi Farmacie, proiectul Spitalului regional, etc. 

De asemenea, au fost abordate discuţii privind: absorbția fondurilor europene pentru  

perioada de programare ce se încheie în 2013; portofoliul de proiecte pe care judeţul nostru 

le pregăteşte pentru viitoarea perioadă de programare financiară a Uniunii Europene 2014-

2020; procesul de regionalizare şi descentralizare în România şi situaţia actuală a  sistemelor 

judiciare din România şi din Marea Britanie.  

Excelenţa Sa şi-a exprimat interesul de a sprijini judeţul în vederea promovării 

proiectelor acestuia, evidenţiind în mod deosebit Centrul Naţional de formare în asistenţa 

medicală de urgenţă la a cărui inaugurare a luat parte, şi apreciindu-l ca unul din cele mai 

avansate din Europa. 

”Județul Mureș este un partener de încredere al Marii Britanii, lucru dovedit de 

buna colaborare cu investitorii din Regatul Unit, precum și cu mai multe fundații non 

profit, care derulează, în colaborare cu instituțiile publice mureșene, proiecte de 

inventariere și conservare a patrimoniului din județul nostru. Vom continua să derulăm 

proiecte de lungă durată cu Marea Britanie și în special cu oamenii care reprezintă 

Regatul Unit”, a declarat președintele Consiliului Județean Mureș. 

 

Biroul de presă al  

 Consiliului Județean Mureș 

  

 


