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No 

Nume, 

Prenume 
Funcție Organizație Adresă Oraș Profil Domeniu de interes 

1 

H.E. Mr. 

Thanglura 

Darlong Ambasador 

Eambasada 

Indiei la 

Bucuresti 

46, Boulevard 

Aviatorilor  

Sector-1 Bucuresti     

2 
Mr Anil 

Khaitan 
CMD 

Sunil 

Healthcare 

Vijay Tower, 

3rd Floor, 

38E/252-A, 

Shahpur Jat, 

Panchsheel 

Commercial 

Complex 

New Delhi 

Sunloc, un brand de frunte al 

capsulelor de gelatină dure goale, 

provine de la Sunil Healthcare Ltd. 

După ce și-a început operațiunile în 

urmă cu patru decenii, este al doilea 

cel mai mare producător de capsule 

EHG din India și se bucură de o 

credibilitate imensă pe diverse piețe 

globale. 

Produse farmaceutice 

care se ocupă cu 

capsule 

3 

Mr 

Purrshottam 

Bhaggeria 

Consul 

onorific, 

Republica 

Moldova în 

India și 

director 

general 

comun 

Filatex 

India 

Limited 

Bhagerria 

House, 43, 

Community 

Centre, New 

Friends 

Colony 

New Delhi 

Filatex India Limited se ocupă cu 

fabricarea de fire sintetice cu 

filament cu o gamă largă de 

produse. Concentrația sa actuală 

este pe sectorul poliesterului. 

Poliesterul și-a stabilit supremația 

asupra altor fibre artificiale. În 

evaluarea noastră, trecerea de la 

bumbac la poliester câștigă un 

impuls rapid, iar raportul actual de 

60% din bumbac și 40% poliester din 

Textile se va schimba, așa cum s-a 

întâmplat la nivel mondial în care 

ponderea poliesterului în textile ca 

Agenții care se ocupă 

de fire cu filament poli 



fibră este de aproximativ 60%. 

Creșterea poliesterului rămâne 

legată de PIB-ul țării, care are o 

traiectorie ridicată 

4 
Mr Sandeep 

Jain 
Director 

Lanexis 

Enterprises 

(P) Ltd. 

13-A, Atma 

Ram House 1, 

Tolstoy Marg 

New Delhi 

Lanexis Enterprises Private Limited. 

este o companie de inginerie care 

oferă soluții inovatoare pentru 

îmbunătățirea proceselor de 

fabricație, reducerea costurilor 

operaționale, îmbunătățirea calității 

produselor și creșterea eficienței. 

Modelul de afaceri este să lucreze cu 

clienții și să dezvolte împreună 

produse și soluții mai bune pentru a 

obține o eficiență mai mare. De-a 

lungul anilor au dezvoltat produse 

și soluții de succes pentru oțel, 

energie electrică, alimentație și 

băuturi, neferoase, produse chimice, 

automobile, industria incineratoare 

și construcții. 

Instalații de oțel, hârtie 

și aluminiu, 

petrochimice - 

rafinării, automobile, 

alimente și băuturi, 

energie electrică 



5 
Mr Sanjeev 

Agrawal 
Preşedinte Seamac Ltd 

1010, Vijaya 

Building, 17, 

Barakhamba 

Road 

New Delhi 

MMG are prezență în diverse sfere 

de afaceri, cum ar fi; Îmbutelierea și 

comercializarea băuturilor 

răcoritoare în baza unui acord de 

francizat cu M / s Coca Cola Inc, 

SUA. Industria Petrolului și Gazului 

(Servicii de scufundare și construcții 

subacvatice specializate, MSV 

Chartering, Brownfiled și Greenfield 

Engineeering - Achiziții - servicii de 

construcții (EPC) pentru instalații 

conexe petrolului și gazelor bazate 

pe uscat și terestre, Instalații de 

tratare a efluenților.) Ospitalitate și 

imobiliare. Trustul pentru educație 

filantropică.  

Fabricarea de băuturi 

răcoritoare (îmbutelieri 

pentru Coca-Cola), 

industria de petrol și 

gaze, ospitalitate și 

imobiliare. 

6 
Mr Rahul 

Rampuria 
Director 

Bohra 

Industrial 

Resources 

Ltd 

Property No-

6, 2nd floor 

DSIIDC 

SHEAD 1, 

Okhla Phase 

II 

New Delhi 

Bohra Resurse industriale Pvt. Ltd. 

este o companie minieră, de 

prelucrare și export, care se ocupă 

cu furnizarea și exportul de produse 

din silice. Silice de cuarț este utilizat 

la fabricarea aliajelor de ferro. 

Aliajele de ferro sunt ingrediente 

esențiale care se adaugă în producția 

de oțel pentru dezoxidare, controlul 

mărimii granulelor și care permit, de 

asemenea, oțelului finit să aibă 

anumite proprietăți specifice tipului 

Companie minieră, 

prelucrare și export 

 

care se ocupă cu 

furnizarea și exportul 

de produse din silice, 

importul de vin. 



și gradului. Aliajele Ferro joacă, de 

asemenea, un rol în îmbunătățirea 

proprietăților mecanice ale oțelului.  

7 

Mr Ajay 

Kumar 

Gupta 

Managing 

Director 

Kamtech 

Associates 

Pvt Ltd. 

B-20, Janta 

Colony Rd, 

Agrasen 

Katla, Saket 

Colony, 

Janata 

Colony 

Jaipur 

Kamtech are capacități semnificative 

în dezvoltarea strategiei și a 

afacerilor în diferite domenii. Încă 

de la înființare, a devenit o 

companie de consultanță de top care 

lucrează în domenii industriale și de 

afaceri care operează în economii 

emergente și mature, precum Africa, 

Europa, Orientul Mijlociu și Asia. 

Compania a dezvoltat expertiză 

cheie în consultanță pentru proiecte 

industriale la cheie, sisteme de 

gestionare și bune practici, 

consultanță, suport IT și soluții. 

Export de produse 

agro congelate, 

produse horticole, orez 

parboil, firme de 

consultanță, instruire, 

incubatoare (Start-up). 

8 

Mr 

Gurinder 

Singh 

Partener 

R G 

Trading 

Company 

Booth No: 8, 

Sector, 49-B, 
Chandigarh 

R G Trading Company este unul 

dintre cei mai importanți 

producători și exportatori de 

meșteșuguri, articole textile și 

accesorii de modă din India 

Textile, îmbrăcăminte, 

Heena, articole de 

artizanat și bijuterii de 

intimitare. 

9 
Mr Anil 

Kumar 
Director 

Pooja 

Realcon Pvt 

Ltd 

Block E, 

Vinod Nagar 

East 

New Delhi Proiecte imobiliare și locuințe 
Proiecte imobiliare și 

locuințe 

10 
Mr Sandeep 

Goswami 
Director 

Garam 

Dharam 

Resturants 

  New Delhi Hotel și restaurante Hotel și restaurante 



11 
Mr Sunil 

Kunj 
  

Consulatul 

onorific al 

Republicii 

Moldova 

43, 

Community 

Centre, New 

Friends 

Colony 

New Delhi     

12 Mr Niraj 

Secretar - 

Afaceri 

internaționale 

Camera de 

Comerț și 

Industrie a 

Indiei 

PHD House, 

4/2 Siri 

Institutional 

Area, August 

Kranti Marg 

New Delhi     

 


