
Investitorii "miros" afaceri banoase in judet
Dupa ce, in ultimii doi ani, Sibiul a fost principala tinta a mai multor investitori de calibru se pare ca a
venit, in sfarsit, randul nordului judetului sa devina atractiv pentru firme de renume din afara tarii. Zilele
trecute, reprezentantii mai multor firme din Spania si Belgia au venit cu ganduri mari in Sibiu. Ei s-au
intalnit cu edilii din Medias si Talmaciu pentru a pune la punct unele detalii legate de investitii in aceste
locatii. Daca afacerea va iesi si sibienii vor bate palma cu bascii si belgienii vor fi create si cateva sute
de locuri de munca.
  
  Primarul Mediasului, Daniel Thellmann, s-a intalnit, zilele trecute, cu reprezentanta celei mai mari firme
producatoare de canapele de piele din Belgia, Rom AG. Dupa ce a deschis sectia din Agnita, firma
belgiana doreste sa gaseasca un al doilea amplasament in zona Transilvaniei, pentru a se dezvolta, in
Romania, la parametrii doriti. “La intalnire s-a discutat despre posibilitatea deschiderii unei sectii in
Medias, dupa cea pe care Rom AG a deschis-o in Agnita, si care functioneaza deja, dar cu forta de munca
calificata scazuta" , sustin reprezentantii municipalitatii mediesene.
  
  Talmaciu sau Medias ?
  
  In timpul discutiilor de la Primarie, Daniel Thellmann a evidentiat faptul ca in Medias exista atat forta
de munca, calificata in domeniu, cat si spatiul necesar amplasarii unei asemenea sectii de productie. In
plus, la Medias exista si o scoala de meserii de profil. In urmatoarele doua saptamanii, dupa ce vor
discuta cu potentialii parteneri de pe platforma industriala din Medias, firma din Belgia urmeaza sa ia o
decizie - va alege intre Medias si Talmaciu, localitate situata la circa 20 de kilometri de Sibiu si care
ofera, de asemenea, o serie de avantaje pentru deschiderea unei sectii de pielarie. In cazul in care
belgienii vor alege sa deschida sectia in Medias, se vor crea 250 de locuri de munca pentru mediesenii
calificati in domeniul industriei pielariei. 
  
  Bascii pe Tarnave
   
  Tot in aceste zile, Thellmann a primit si vizita unei delegatii din tara Bascilor. Oaspetii din Bilbao au
discutat cu primarul despre posibilitatea deschiderii unei sectii de productie din aluminiu in Medias, fapt
ce ar aduce automat 50 de locuri de munca pentru medieseni. Delegatia, din care au facut parte Alberto
Coral Recondo, Jon Estebe Junquera Landeta si Eduarto Samaniego, a fost insotita de reprezentantii
firmei de consultanta ICSA. Oaspetii au ajuns in Medias datorita unui mediesan care a plecat acum cativa
ani sa lucreze in Spania si care, datorita seriozitatii si capacitatii de munca de care a dat dovada a reusit sa
impresioneze in mod pozitiv firma la care lucreaza in prezent. Un element important il constituie si
pozitia geografica a orasului si faptul ca zona Sibiului este una deosebit de atractiva din punct de vedere
competitiv. Edilii de pe Tarnave mai spun ca investitorii au vizitat interprinderea Automecanica si sunt
foarte aproape de a lua o decizie finala care are toate sansele sa fie in favoarea mediesenilor. 
  
  
  Citat
  “Membrii delegatiei basce au declarat ca doresc sa faca o investitie pe termen lung in Romania.
Produsele din aluminiu pe care le vor fabrica vor fi destinate cu precadere exportului pe piata spaniola,
dar in perspectiva au in vedere si piata romaneasca si cea europeana" 
  
  
  Marian CRACIUN
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