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Municipiul Piatra-Neamț a primit săptămâna aceasta vizita Excelenței Sale domnul 

Rahul Shrivastava, Ambasadorul Indiei în România. Timp de două zile, pe 6 și 7 iulie 

Excelența Sa a vizitat companii reprezentative pentru orașul Piatra-Neamț și Zona 

Metropolitană, dar și câteva obiective turistice.  

Scopul vizitei a fost crearea unor punți de legătură între orașul Piatra-Neamț și 

India, în contextul unui interes crescut din partea companiilor indiene pentru 

investiții în România și inclusiv în Piatra-Neamț, dar și oportunitatea unor schimburi 

de experiență.  

„Discuțiile cu domnul ambasador au vizat trei direcții principale. În primul rând, ne 

dorim să intensificăm relațiile economice dintre India și Piatra-Neamț, de aceea am 

programat întâlniri cu antreprenorii. Excelența Sa ne-a vorbit despre oportunitatea ca 

absolvenți din Piatra-Neamț să beneficieze de burse în India în condiții foarte 

avantajoase. Iar pentru că India este una din țările cu impact global și creștere 

exponențială a importanței în ceea ce privește competențele digitale și comunitățile 

de start-up, am inclus în program o vizită la Rubik Hub pentru a conecta aceste 

segmente în plină dezvoltare cu mentori și comunități de start-up din India cu 

ajutorul Excelenței Sale” a declarat primarul Andrei Carabelea.  

Excelența Sa a apreciat deschiderea și interesul primăriei, dar și al antreprenorilor 

din zonă pentru colaborare: „Pe lângă identificarea unor posibile relații economice 

între companii din India și din Piatra-Neamț, scopul vizitei a fost să creăm premisele 

unor schimburi de experiență. Totodată, în perioada următoare voi identifica o 

localitate din India cu care orașul Piatra-Neamț s-ar putea înfrăți. Am fost plăcut 

surprins să văd că India este cunoscută oamenilor de aici și că în toate companiile 

vizitate am regăsit anumite asocieri sau colaborări cu India. Îi mulțumesc domnului 

primar pentru invitație și pentru faptul că m-a însoțit pe tot parcursul vizitei”. 

În perioada următoare se va continua comunicarea și colaborarea cu India prin 

intermediul Ambasadei și al Excelenței Sale. Într-o primă etapă, reprezentanții 

companiilor care au primit vizita domnului ambasador vor centraliza oportunitățile 

de colaborare și nevoile punctuale și le vor transmite către ambasadă, iar Excelența 

Sa va trimite o informare cu privire la condițiile exacte și procedura prin care 

absolvenți din Piatra-Neamț vor putea beneficia de burse de studiu în India. 
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