
Klaus Iohannis - Omul Anului 2010 in Romania
Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, va primi maine, la Bucuresti, diploma "Omul Anului 2010", in urma
unui sondaj realizat de publicatia nationala Cotidianul, in randul cititorilor sai. 
  
  "Ma bucur si ma simt onorat", spune Klaus Iohannis, despre desemnarea sa ]n cadrulsondajului in urma
caruia nume ca Radu Beligan, Angela Gheorghiu, Lucian Bute sau Crin Antonescu vor primi aceeasi
diploma. 
  
  in conditiile in care sondajul nu a facut o departajare clara intre multele personalitati nominalizate de
cititori,cei care vor fi premiati maine activeaza in domenii foarte diferite. 
  
  Este vorba, pe langa Klaus Iohannis, Radu Beligan, Angela Gheorghiu, Lucian Bute si Crin Antonescu,
si de academicianul Mircea Malita, avocatul Gheorghe Piperea, Olimpia Moica, arhitectul Dorin Ştefan,
profesorul Mona Pivniceru, Mircea Badea si profesorul Dan Mircea Enescu.
  
  "incercarea redactiei cotidianul.ro de a stabili o personalitate definitorie pentru anul 2010 in Romania s-a
dovedit a fi mai dificila decat am crezut. Optiunile cititorilor nostri s-au aratat a fi net diferite fata de cele
ale telespectatorilor sau ale publicului investigat prin mijloacele sondajelor de opinie. Unele raspunsuri au
avut dimensiunea unor surprize. Apareau nume noi, aproape necunoscute. Şi in alte parti, incercari de
acelasi fel s-au izbit de dificultati asemanatoare. Cititorii revistei "Time" l-au ales pe Julian Assange
Omul anului 2010. Redactia, probabil socata de rezultat, a optat pentru creatorul retelei de comunicare
Facebook, Mark Zuckerberg. 
  
  Cat de corecta ar fi fost varianta unui singur nume in contextul in care Romania anului 2010 n-a avut
parte de o personalitate care sa se detaseze net in aprecierile publiculuis 
  
  Pornind de la aceasta situatie am ales varianta personalitatilor din domenii diferite. Fiecare nume a
beneficiat de sustinerea publicului sau.", spune redactia Cotidianul.
  
  Primarul Sibiului a mai primit in luna decembrie Diploma de Excelenta in cadrul Galei Regionale 10
pentru Romania, care s-a desfasurat la Cluj Napoca..
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