
Thomas Gerlach se intoarce consul al Germaniei la Sibiu
Noul consul general german pentru Transilvania este Thomas Gerlach, care il inlocuieste pe Jean Pierre
Rollin, din fruntea Consulatului General al Republicii Federale Germania la Sibiu. Thomas Gerlach a
mai condus Consulatul de la Sibiu intre anii 2005 - 2007 si spune ca, impreuna cu sotia sa, Manuela, se
bucura foarte mult, sa se intoarca in Transilvania, informeaza Agerpres. "Suntem o institutie de prestari
servicii pentru intreaga circumscriptie, a spus consulul general, care intentioneaza sa viziteze cat mai
repede judetele pe care nu le cunoaste de pe timpul primului mandat. Sarcina noastra este de a imbunatati
permanent relatiile romano-germane in domeniile economie, cultura si afaceri consulare", a precizat
Thomas Gerlach, consulul german de la Sibiu. Thomas Gerlach s-a intalnit astazi cu prefectul Constantin
Trihenea. "in mandatul trecut, v-ati bucurat de o mare popularitate si aprecieri pozitive din partea celor
care v-au cunoscut activitatea. Va doresc ca si in noul mandat sa aveti parte de aceleasi satisfactii
profesionale si personale. Ati fost aici cand au venit mari investitori la Sibiu si sper ca veti depune in
continuare eforturi pentru a-i convinge si pe altii sa faca afaceri in judetul nostru. in ceea ce ne priveste,
va asiguram ca veti avea tot sprijinul pe care vi-l putem acorda, in calitate de reprezentant al Guvernului
Romaniei", a declarat prefectul Trihenea."Daca Romaniei ii merge bine si Germaniei ii merge bine. Vom
fi impreuna ca sa demonstram celor care mai au anumite prejudecati ca trebuie sa vina in Romania pentru
a cunoaste realitatile. Cine doreste sa faca un lucru bun aici sa vina, cine nu, sa nu vina sau sa vina ca
turist", a declarat noul consul al Germaniei pentru Transilvania.
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