
Premierul Bavariei face reclama Sibiului in fata cancelarului Germaniei
Aflat in vizita la Sibiu, Horst Seehofer, primul ministru al Bavariei, cel mai mare land al Germaniei,
promite organizarea unui Forum economic cu oamenii de afaceri germani pentru a le prezenta avantajele
investitiilor in Romania, in general, si in Sibiu, in special. Horst Seehofer, aflat in vizita la Sibiu, s-a
declarat impresionat de oras si a spus ca ii va recomanda cancelarului Angela Merkel sa innopteze in
fosta Capitala culturala europeana cu proxima vizita pe care aceasta o va efectua in Romania.
  
  `Sibiul este un oras cunoscut in landul de unde vin eu. Este un oras dinamic, simpatic, unde am
descoperit multe aspecte pozitive. O rata a somajului mica, printre alele, asemanatoare cu cea din
Bavaria. In mod cert voi recomanda doamnei cancelar sa faca si aici o vizita cu ocazia urmatoarei
prezente in Romania`, a declarat Seehofer.
  
  Discutiile cu oficialitatile locale ale lui Seehofer au urmat doua teme majore – criza economica si
absorbtia fondurilor europene. Legat de primul subiect, nici macar premierul Bavariei nu poate da vesti
bune. `Criza a afectat ambele tari, si Bavaria si Romania. Printre sarcinile importante de viitor este si cea
a elaborarii si implementarii unor programe de austeritate`, a declarat Seehofer.
  
  Primarul Sibiului, Klaus Johannis, gazda oficialului bavarez i-a multumit pentru prezenta. `Este o mare
onoare sa avem aceasta delegatie in Sibiu`.
  
  In programul de azi al premierului Horst Seehofer, in afara unui tur al orasului, intra si participarea la o
ceremonie organizata de Universitatate `Lucian Blaga` din Sibiu, care ii va acorda demnitarului german
titlul de Doctor Honoris Causa.
  
  `Este uimitor sa vad cum si-a revenit acest oras in ultimii 20 de ani. Am cel mai mare respect pentru
munca oamenilor de aici si doresc sa il felicit pe domnul primar`, a mai spus Seehofer.
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