COMUNICAT DE PRESĂ
MINISTRUL DE INTERNE AL LAND-ULUI BAVARIA
SENATOR DE ONOARE AL U.R.G.S.
Menținând constant ridicată ștacheta calității în învățământul academic, Universitatea
Româno-Germană din Sibiu are deosebita onoare de a anunța acordarea titlului de Senator de
Onoare al U.R.G.S. domnului Ministru de Interne al Land-ului Bavaria, Joachim Herrmann.
Personalitate marcantă a vieții politice și sociale germane, Joachim Herrmann este atât
membru al Consiliului de Miniștri al Land-ului Bavaria cât și al Parlamentului de Stat.
Ministerul pe care îl conduce începând cu anul 2007 a fost înființat în urmă cu aproximativ 200
de ani, fiind unul dintre cele mai vechi ministere din Germania. Relațiile pe care Domnia Sa le
are cu România și în special cu Universitatea Româno-Germană din Sibiu se întind cu mult timp
în trecut, universitatea noastră având în derulare, începând cu anul 2003, un parteneriat academic
cu Diakonie Neuendettelsau – Germania, în al cărui consiliu de administrație este membru. De
asemenea, Domnia Sa a susținut în repetate rânduri organizarea unor activități comune:
universități de vară, acordarea de burse de studiu și practică în Germania, etc.
Festivitatea solemnă de acordare a titlului onorific a avut loc vineri, 31 octombrie 2014,
începând cu orele 13.30, în Sala Amfiteatru a Universității Româno-Germane din Sibiu, din
Strada Rîului nr. 23.
Evenimentul s-a desfășurat în cadrul conferinței științifice internaționale 2014 cu tema
”Social entrepreneurship in the context of the post-crisis period and the implementation of the
Europe 2020 strategy” și s-a bucurat de prezența a peste 80 de participanți din România, Franța,
Germania printre care merită menționate: Excelența Sa Doamna Judith Urban, consulul R.F.
Germania la Sibiu, prof.dr.h.c. Hermann Schoenauer, rectorul Diakonie Neuendettelsau
Germania, conf. univ.dr. Marian Țiplic, prorectorul Universității Româno-Germane din Sibiu, dl.
dr. Paul Porr, președintele FDGR, dl. dr. Vasile Spineanu, managerul Spitalului Județean Sibiu,
dl. lt.col. Cosmin Balcu, inspector șef al ISU Sibiu. Bineînțeles fiind vorba de un eveniment care
s-a derulat în cadrul Conferinței științifice internaționale a Universității Româno-Germane din
Sibiu au fost prezenți cadre didactice și studenți din țară și străinătate.

