
Presedintele U.C.C.E. Bruxelles si investitori arabi interesati de Sibiu
Proiectele vizeaza si Romania 
  
  Referitor la noua strategie europeana, prof. dr. Paolo Saba, presedintele U.C.E.E. Bruxelles, a declarat
pentru cotidianul Tribuna ca initiativele sunt importante si pentru Romania. Aceste strategii sunt finantate
de tari din Golf, care sustin: infiintarea unei structuri europene (cu sediul la Bruxelles) - specializata pe
descoperirea si descurajarea retelelor interlope care introduc pe piata internationala produse si bancnote
contrafacute; organizarea -cu periodicitate- a unor sesiuni de formare si informare pe tema fenomenului
evazionist; precum si lansarea unei publicatii europene care are ca obiectiv mediatizarea si informarea
opiniei publice asupra politicilor si strategiilor europene, de pe acest palier tematic, precum si din
spectrul parteneriatelor economice din zona UE. Prof.dr. Paolo Saba mai preciza ca se mai are in vedere
si constituirea Bibliotecii Parlamentului European, in care cei interesati vor gasi studii stiintifice,
rapoarte, alte volume si documente care vizeaza raporturile sociale, culturale si economice intre tariile din
Golf si Uniunea Europeana 
  
  Interesati de Sibiu 
  
  Presedintele U.C.C.E. Bruxelles si investitori arabi vor avea o intrevedere cu membrii "Federatiei
comunelor montane din Judetul Sibiu ", structura in care parteneri sunt primariile din zonele montane si
cu potential agricol, asociatii de crescatorii de ovine, caprine si bovine. Delegatii sunt atrasi de: produsele
ecologice din zona montana sibiana. Judetul Sibiu este un spatiu optim pentru materializarea unor
investitii majore. Presedintele U.C.E.E. Romania, prof. ing. Faoro Beniamino a trimis la Bruxelles
urmatoarele propuneri: "Patru centre pentru ingrasarea berbecutilor pentru 25.000 -100.000 capete; Doua
abatoare pentru sacrificarea animalelor; Doua fabrici pentru prelucrarea laptelui de: vaca, bivolita, oaie si
capre; Doua fabrici cu tehnologie cu tipuri de branzeturi cerute pe piata araba; Un depozit frigo pentru
stocarea produselor finisate pentru livrarea cantitatilor dorite pe termen lung (posibil de materializat in
zona cargo Sibiu)". in document se subliniaza ca zona montana sibiana dispune atat de cantitati de fructe
de padure, cat si de o bogata flora montana aferenta produselor homeopatice".
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