
Retrospectiva anului 2007
Ianuarie 2007 
  - Deschiderea Capitalei Culturale Europene si inaugurarea oficiala a celui mai nou corp al Bibliotecii
Astra in prezenta Presedintelui Romaniei 
  - Asociatia Sibiu Capitala Culturala Europeana semneaza alaturi de firmele Scandia Romana si SC
Ambient SA contractele prin care cele doua devin partenere oficiale ale Programului Sibiu 2007, dupa ce,
in 2006, semnasera BCR, membra a grupului Erste, si Bavaria Cars 
  
  Februarie 2007
  - Firma Atlassib s-a alaturat Programului Sibiu CCE 2007, cu 500.000 de euro si sprijin logistic 
  - Cel mai asteptat eveniment al lunii a fost de departe concertul extraordinar al muzicienilor Orchestrei,
Operei si filarmonicii Scala din Milano. 
  
  Martie 2007
  - Primaria Sibiu a semnat contractul de inchiriere pentru Pavilionul Sibiu 2007, care va gazdui pana la
sfarsitul lui 2007 aproximativ 80 de evenimente culturale. 
  - La sfarsitul primelor trei luni, Sibiul gazduise aproximativ 200 de evenimente culturale. Urmatoarea
etapa isi propune sa scoata publicul in strada si a fost marcata printr-o sarbatoare de trei zile ce a strans in
centrul orasului mai mult de 20.000 de spectatori 
  
  Aprilie 2007
  - TAROM introduce un nou zbor direct de la Bucuresti spre Sibiu, ajungand la 11 zboruri saptamanale
pe aceasta ruta. 
  - 65 de consuli onorifici din 43 de tari se reunesc la Sibiu pentru a sprijini promovarea intereselor
culturale si turistice ale Romaniei 
  - Majestatile Lor Regale Regele Mihai si Regina Ana, ASR Principesa Margarita si AS Principele Radu
de Hohhenzollern - Veringen viziteaza Sibiul cu ocazia Galei Premiilor Uniter. Membrii Casei Regale a
Romaniei au fost insotiti si de ASR Principele Jean d’ Orleans. 
  
  Mai 2007
  - Turnul Sfatului, reintrodus in circuitul turistic dupa mai multe reparatii capitale 
  - Primaria Sibiu impreuna cu Consiliul Judetean si Dexia Kommunalkredit Bank semneaza contractul de
imprumut pentru finantarea lucrarilor de extindere si modernizare a Aeroportului International Sibiu. 
  - Proiectul Sibiu CCE 2007 are un nou partener oficial – Zentiva, cea mai mare companie producatoare
de medicamente din Romania 
  - Sibiul s-a infratit cu orasul Deventer 
  - Prim-ministrul landului german Brandenburg, Matthias Platzek, viziteaza Sibiul 
  - Mugur Isarescu, desemnat cetatean de onoare al orasului Sibiu 
  
  Iunie 2007
  - Asociatia Sibiu 2007 ia decizia cesionarii siglei Programului Sibiu 2007 
  - Emisiune filatelica dedicata Programului Sibiu CCE 2007, formata din sase timbre. 
  - Vizita ambasadorului Canadei, Marta Moszczenska 
  - Concerte cu rasunet - Julio Iglesias si Goran Bregovic 
  
  Iulie 2007
  - Programul Operational Regional prin care Romania urmeaza sa primeasca fonduri europene de 3,72
miliarde de euro, in perioada 2007 – 2013 este lansat la Sibiu 
  - Vizita presedintelui Germaniei, Horst Kohler 
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  - Programul Sibiu 2007 are un nou spot de promovare - Metamorfoze 
  
  August 2007
  - Finalizarea Pietei Garii si a sase strazi adiacente 
  - Vizita vicepresedintelui Senatului francez, Philippe Rihert 
  - Concert Jethro Tull in Piata Mare 
  
  Septembrie 2007
  - Crucea de pe Dealul Gusteritei inaugureaza Adunarea Ecumenica Europeana, la care participa 2.500 de
prelati 
  - Vizita presedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barosso 
  - Festivalul si concursul International " George Enescu ", la Sibiu 
  - Vizita Altetei Sale Serenisime, Printul Mostenitor de Lichtenstein 
  - Vizita lui Bernd Neumann, ministrul secretar de stat pentru cultura si media al Germaniei 
  
  Octombrie 2007
  - Ultimul obiectiv major din centrul istoric, Piata Aurarilor, a fost finalizat. 
  - Semnarea contractului de „Extindere si reabilitare a retelei de canalizare, contorizare si modernizare a
retelei de distributie a apei ", care va cuprinde cartiere mari din Sibiu. 
  
  Noiembrie 2007
  - A treia sedinta comuna a Guvernelor Romaniei si Ungariei are loc la Sibiu 
  - Pavilionul Multifunctional 2007 a fost transformat intr-un patinoar veritabil. 
  
  Decembrie 2007
  - Anul cultural este inchis de Ministerul Culturii pe 1 Decembrie, prin inaugurarea unei noi sectii in
Muzeul de Istorie 
  - Municipalitatea sibiana inchide anul cultural pe 31 decembrie, in urma concertelor Eros Ramazzotti,
The Prodigy, Reamon si Europe
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