
Ambasadorul Austriei, la Consiliul Judetean
Presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Ioan Cindrea, a primit ieri vizita ambasadorului Austriei la
Bucuresti, Gerhard Reiweger. Diplomatul austriac a fost insotit de viceambasadorul Jurgen Heissel,
consilierul comercial Rudolf Lukavsky si consulul onorific de la Sibiu, Andreas Huber.
  
  Oaspetii au fost informati de catre presedintele Cindrea despre oportunitatile pe care le ofera judetul
Sibiu in toate domeniile: economic, educational, cultural `i turistic, cu accent pe avantajele logistice pe
care le ofera Aeroportul International Sibiu sau pe conceptul de administratie prietenoasa reprezentat de
Ghiseul Unic, se arata intr-un comunicat al CJ.
  
  "Zona culturala este importanta, apropierea dintre comunitatile din Sibiu si Austria, faptul ca sunt multi
vorbitori de limba germana, sau zona de educatie si cercetare universitara sunt esentiale in dezvoltarea
relatiilor, in crearea puntilor de legatura intre Austria, judetul Sibiu si sudul Transilvaniei. in plan
economic, foarte important de altfel, putem gandi parteneriate intre camerele de comert pentru relatii
reciproc avantajoase si pentru cresterea investitiilor austriece in judet ", a spus Ioan Cindrea, presedintele
Consiliului Judetean Sibiu.
  
  "Sunt incantat sa gasesc aici propuneri punctuale si va multumesc pentru oportunitatea de a afla lucruri
noi pentru ca imi doresc mai multe contacte cu parteneri din judetul Sibiu, carora le putem oferi bucurosi
consultanta si expertiza din partea firmelor austriece. Cred ca o cale importanta de sporire a relatiilor si
schimburilor economice poate fi inceputa prin dezvoltarea turismului si chiar prin infratirea judetului
Sibiu cu landul Kärnten care s-a aratat interesat de un astfel de parteneriat cu o regiune din Romania ", a
declarat ambasadorul Austriei. 
  
  E.S. Gerhard Reiweger si-a preluat mandatul de Ambasador la Bucuresti in luna septembrie a acestui
an.
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