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RAPORT CU PRIVIRE LA PARTICIPAREA DLUI   

VICEPRIMAR ADRIAN COSMAN LA SALONIC ÎN PERIOADA 10 – 12 SEPTEMBRIE 2018  
LA FORUMUL ECONOMIC ELENO - ROMÂN 

 
La invitația doamnei Sabina Mădălina Șomăcescu, Consul General al României în 
Republica Elenă, la invitația înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 
141925/ 06.09.2018, m-am deplasat la Salonic, în calitate de viceprimar al Municipiului 
Craiova în perioada 10-12 septembrie 2018.  
 
În perioada mai sus menționată, s-a derulat cea de-a II-a ediție a Forumului Economic 
Eleno-Român, unde au participat mai multe oficialități precum: 

• Consulul General al României la Salonic: Sabina Mădălina Șomăcescu 
• Primarul orașului Salonic: Yannis Butaris 
• Vice - guvernator Macedonia Centrală: Bisbina Gerakina 
• Director AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) Dolj: Daniel 

Popescu 

 
Pe lângă cei menționați, au mai luat parte la Formul Economic Româno - Elen și alți 
reprezentați ai instituțiilor publice din Județul Dolj, precum și oameni de afaceri din 
Grecia, regiunea Oltenia și Municipiul Craiova. 
 
La întâlnirea de la Salonic am prezidat, în calitate de viceprimar al Municipiului 
Craiova, Forumul de Afaceri Româno – Elen, unde au fost prezentate strategia și 
obiectivele Municipiului Craiova în vederea încheierii unor parteneriate între cele două 
orașe: Municipiul Craiova și Salonic, susținând, în cadrul forumului, importanța 
dezvoltării relațiilor de promovare dintre Grecia și România și dintre regiunea 
Macedonia Centrală (Grecia), Oltenia și Municipiul Craiova din punct de vedere 
economic și cultural. 
 
La această inițiativă, oficialitățile elene și-au arătat deschiderea și au propus semnarea 
unui parteneriat între regiunea Macedonia Centrală (Grecia) și regiunea Oltenia, iar, la 
rândul său, Primarul Salonicului, Yannis Butaris, și-a exprimat intenția de a veni la 
Craiova, în vederea înfrățirii celor două orașe, Municipiul Craiova și Salonic. 
 
Totodată, s-au purtat discuții bussines to bussines între oamenii de afaceri veniți din 
Municipiul Craiova și județul Dolj și omologii din Grecia, toți beneficiind de asistență 
și traducere din partea a câte unui reprezentant al Consulului Român la Salonic.  
 
 
 



 
 
 De asemenea, în cadrul vizitei am participat, în calitate de reprezentant al regiunii 
Oltenia și viceprimar al Municipiului Craiova, la inaugurarea standului României la TIF 
(Târgul Internațional de la Salonic), stand care în acest an a fost reprezentat de regiunea 
Oltenia, în prezența a nouă consuli din țări precum Statele Unite ale Americii, 
Germania, Croația sau Polonia.  

 
Târgul Internațional de la Salonic este cel mai mare eveniment de 

expoziție internațională din Grecia, care a ajuns anul acesta la cea de 83-a ediție.  
TIF 2018 a adunat peste 1500 de expozanți, 20 de participări oficiale la nivel de stat 

și peste 60 de giganți americani și sute de participanți din întreaga lume.  
 
În anul 2017, la precedenta ediție TIFF au fost, conform datelor oficiale, 263.724 de 

persoane, fiind considerat cel mai mare eveniment TIF din ultimul deceniu.  
 
 

                                                 

                                                      

VICEPRIMAR 

Adrian Cosman 
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