
Către  

PREFECTURA JUDEȚULUI SIBIU  

 

- Domnului prefect Nicolae Nan  

 

Ref.: Constituire grup iniţiativă, înfiinţare, Camera de comerţ şi industrie.  

 

 

 

Domnule prefect,  

 

Vă trimit alăturat o copie a unei scrisori circulare privind apelul pentru înfiinţarea Camerei de comerţ şi industrie 

a judeţului Sibiu. Nu trebuie să insist nici la specialist nici la prefect pentru a convinge de necesitatea organizării 

acestei structuri. Subliniez însă că în perioada de tensiuni sociale care ne aşteaptă Camera oferă cadru 

instituţional pentru previzionarea şi organizarea unei politici locale coerente în domeniul economic.  

 

Se ridică câteva probleme în care sfatul Dumneavoastră de specialist şi chiar poziţia nouă de prefect pot să aducă 

mult bine viitorului activităţii economice a judeţului : 

  

- alegerea preşedintelui sau a secretarului camerei : întâi cred că cel puţin unul trebuie de la început angajat 

direct şi numai la cameră, pentru a avea ritmicitate în activitate; apoi persoana preşedintelui este deosebit de 

importantă, o personalitate certă fiind esenţială pentru câştigarea unui prestigiu rapid.  

- de asemenea consider deosebit de important ca persoanele propuse pentru vice-preşedinţi (comerţ, industrie,? 

prestări? ) să fie alese cu grijă voinţa lor determinând major activitatea curentă a camerei.  

- la fel de important este candidatul pentru "public relations" al camerei, care practic devine un fel de "ministru 

de externe" al Sibiului.  

 

Bineînţeles că fiecare om este important, dar aceste funcţii cumulează responsabilitățile reunite ale foştilor 

secretari cu economicul, cu comerţul, plus pe fostul director al planului. Iată de ce , vă rog să aveţi amabilitatea 

şi în amintirea anilor de colaborare cu factorii economici judeţeni să întindeţi o mână de sprijin organizării 

Camerei de comerţ şi industrie a judeţului Sibiu, atât cu sfatul cât şi prin intervenţia directă la principalii factori 

economici şi comerciali.  

 

În cazul în care apelul meu nu va rămâne fără ecou, m-aş bucura să putem stabili câteva elemente concrete de 

acţiune în această direcţie. În aşteptarea unei veşti îmbucurătoare, rămân,  

 

 

 

 

al Dumneavoastră,  

 

 

Ilie ROTARIU  

 

Ilie Rotariu  

OJT Sibiu şi Rosibclub  

CP 211- 2400 Sibiu  

tel.: 924 / 22215  

telex 069240 

 

 

NOTA 2010:  primăvara / vara 1990 


