
\&quot;Astristii\&quot; spun ca e cenzura!
Biroul de presa al CNM Astra acuza reprezentantii primariei nu doar ca au vrut sa-i cenzureze dar sunt si
egositi in asumarea meritelor.
 in cadrul unei conferinte de presa, Corneliu Bucur, directorul CNM Astra a declarat ca reprezentantii
primariei au interzis angajatilor muzeului sa vorbeasca in presa despre participarea lor la Targul de Turism
de la Berlin. Referitor la aceasta declaratie, Sergiu Olteanu, consilier asistent in cadrul primariei a venit
cateva zile mai tarziu cu un drept la replica in care arata ca „Primaria Municipiului Sibiu a fost singura
institutie care a reprezentat oficial orasul si judetul Sibiu la Targul International de Turism de la Berlin "
si ca " singura calitate a doamnei Eliza Penciu, in perioada 5 - 9 martie 2008, a fost aceea de vizitator al
targului si era normal ca ea sa nu faca nici o declaratie oficiala ". Biroul de presa al CNM Astra a venit la
sfarsitul saptamanii trecute, cu un drept la replica la dreptul la replica prin care arata ca reprezentantii
primariei nu doar le-au interzis sa vorbeasca cu mass-media dar sunt si egoisti in difuzarea informatiei si
acordarea meritelor. " Participarea judetului Sibiu la Targul International de Turism de la Berlin a fost
pregatita, initial, de Asociatia Judeteana de Turism Sibiu. CNM Astra, in calitate de membru al AJTS, i
s-a adresat invitatia de a cotribui si a participa la demersurile Asociatiei pentru reprezentarea cu succes a
destinatiei Sibiu (inclusiv judetul) in cadrul Targului de la Berlin ", arata biroul de presa al CNM Astra,
mentionand ca din partea muzeului la targ a participat Eliza Penciu, coordonator al Centrului de
Informare Turistica Judetean din Muzeul in aer liber. " in concluzie, credem ca NORMAL ar fi sa ne unim
fortele, nu sa concuram sau sa anulam (contestam) calitatea oficiala a tuturor reprezentantilor acestor
institutii, din dorinta, evident deformata si egoista, de a-si asuma numai unii (culmea, factorii din
administratie si nu factorii din cultura, trezorierii patrimoniului cultural, ofertat prin programele turistice,
oaspetilor din intreaga lume) meritele ", arata biroul de presa al CNM Astra, in mai lungul drept la replica
transmis redactiei Sibiu Standard.
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