
 

 

 

                 POZVÁNKA 
Svaz průmyslu a dopravy ČR, kancelář předsedy vlády Moldavské republiky, velvyslanectví Moldavské 

republiky v ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR si Vás dovolují pozvat k účasti 

na 

„ČESKO-MOLDAVSKÉM BUSINESS FÓRU“  

které se koná 

dne 29. listopadu 2011 od 9:00 

 v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1 

u příležitosti oficiální návštěvy předsedy vlády Moldavské republiky J.E. Vladimira Filata v doprovodu 

ministra zemědělství Moldavské republiky pana Vasile Bumacova, náměstka ministra informatiky a 

komunikace Moldavské republiky pana Dorin Recean v České republice. Moldavskou delegaci doprovází 

delegace podnikatelů zastupujících řadu oborů, jako jsou např. zemědělství, energetika, doprava, 

informatika, cestovní ruch, životní prostředí, bankovnictví, nakladatelství a lehký průmysl. 

Program:  
8.30 – 8.55   Registrace účastníků 
9.00–9.15     Úvodní slovo ministra průmyslu a obchodu České republiky  
9.15-9.30      Úvodní slovo premiéra Moldavské republiky J.E. Vladimira Filata 
9.30- 9.35     Úvodní slovo člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR pana Pavla Kafky 

9.35-9.45    „Zkušenosti CzechInvestu při realizaci zahraničních investic v ČR, Patrik  

                    Reichela, náměstek generálního ředitele CzechInvest  

9.45-10.00  „Proč investovat v Moldávii“, paní Doina Cebotari, poradkyně předsedy vlády  

                         Moldavské republiky pro oblast zahraničních investic 

10.00-10.15  Coffee break 

10.15-10.30 „Potenciál moldavského zemědělství: možnosti exportu, investiční příležitosti a statní  

                          podpora“, Vasil Bumacov, ministr zemědělství Moldavské republiky 

10.30-10.50„Růst moldavského ICT sektoru, budoucí politika a moldavský eGoverment     

                          Program“, Dorin Recean, náměstek ministra informatiky a komunikace, 

                         „ eGovernment, Czech Point a datové schránky, zkušenosti s tvorbou a správou systému“,  

                          Branislav Rovný, výkonný ředitel České pošty pro  eGovernment 

10.50-11.10„Zkušenosti a možnosti českých firem v Moldávii, Libor Novák, ředitel  
                         odboru vodohospodářství společnosti IRCON, „Technologie ustájení hospodářských zvířat a  
                          provoz bioplynových stanic“, představitel společnosti FARMTEC, a.s.  
11:10–12.00 Individuální jednání představitelů firem  

12:00–14:00 Buffet lunch a  možnost individuálních jednání (místo bude upřesněno) 

Účast na Business Fóru je zdarma, jednacím jazykem je angličtina a ruština 

Registrujte se, prosím, vyplněním elektronického formuláře nejpozději do 24.11.2011 na adrese: 

https://im.spcr.cz/regform/regform.php?actionid=741&lang=cz, nebo zasláním přiloženého registračního  

formuláře na ozulakova@spcr.cz. 

Bližší informace: Mgr. Olga Zuláková, telefon: 225 279 406, ozulakova@spcr.cz, Mobil: 739 452 814  
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