
Capitala Culturala atrage banii
Europenii isi indreapta din ce in ce mai mult atentia spre Sibiu, devenit punct de interes nu numai
cultural ci si economic. Capitala Culturala face cu ochiul nu numai turistilor ci si afaceristilor si
politicienilor vestici. 
  
  Numai in decursul aceastei saptamani, Sibiu a primit trei vizite. Ieri s-a incheiat delegatia oamenilor de
afaceri germani din zona Niederbayern - Oberpfalz. 32 de intreprinzatori germani au trecut prin Sibiu,
Brasov si Cluj, pentru a prospecta la fata locului piata romaneasca, cu gandul de a deschide o afacere in
zona. Acestia provin din diferite domenii de activitate, iar vizita face parte dintr-un proiect derulat de
Camera Mestesugarilor din Niederbayern - Oberpfalz. Aceasta reprezinta peste 33.000 de intreprinderi
mestesugaresti, cu aproximativ 170.000 de angajati si cu o cifra de afaceri de aproape 19 milioane de euro
pe an. La Sibiu, oamenii de afaceri au vizitat doua fabrici, primaria, unde s-au intalnit cu primarul Klaus
Johannis, si Consulatul German, unde au participat la un workshop. Germanii au realizat contacte cu
mediul de afaceri din Sibiu si au sondat posibilitatile de export si livrare a marfurilor. 
  
  Primaria gazduieste, astazi, lucrarile Forumului Economic  "100 de zile europene - Climatul
investitional din Romania si perspectivele economice" . Acesta reuneste aproximativ o suta de
reprezentanti ai cluburilor economice germane din Sibiu, Bucuresti, Timisoara, Cluj, Brasov, Arad si Satu
Mare, reprezentanti ai celor mai importante companii germane si austriece din tara. Temele abordate sunt
viitorul economiei romanesti, relatia dintre infrastructura si dezvoltarea economica, alegerea locului unde
se poate face o investitie, TVA-ul, codul muncii si asigurarile sociale, viitorul turismului regional.
  
  Sibiul gazduieste, tot astazi, Reuniunea Consulilor Onorifici ai Romaniei, organizata de Minsiterul
Afacerilor Externe. La evenimentul care va avea ca tema  "Romania culturala si turistica"  si-au
confirmat prezenta 65 de consuli onorifici ai Romaniei din 43 de state din toata lumea. Deschiderea
oficiala are loc astazi, la orele 10,00 la hotelul Continental, urmand sa fie prezenti Valentin Naumescu,
secretar de stat, MAE, Virgil nitulescu, secretar general, MCC, Klaus Johannis, primarul orasului Sibiu,
presedintele Asociatiei Sibiu 2007, Ion Ariton, prefectul judetului Sibiu si Martin Botesch, presedintele
Consiliului Judetean. Potrivit oficialilor MAE, sesiunile  "Diplomatie si promovare culturala" ,  "Romania
turismului cultural" ,  "Rolul consulilor onorifici in indeplinirea obiectivelor de politica externa a
Romaniei"  isi propun crearea unui cadru pentru dezbateri intre consulii onorifici, reprezentanti ai
conducerii MAE, ai altor institutii cu atributii pe linie culturala, turistica, economica, reprezentanti ai
societatii civile, precum si ai mediului academic. La sesiunea de inchiedre de sambata, 21 aprilie, vor lua
cuvantul Adrian Cioroianu, ministrul afacerilor externe, Calin Fabian, consilier al primului ministru si Ion
Pascu, consilier de stat, seful protocolului prezidential. 
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