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La finalul conferinţei "Schimb de experienţă pentru societăţi, antreprenori şi instituţii", care a 
avut loc la Universitatea ROGER, participanţii au stabilit ca din acest an să se înfiinţeze" 
Berufsakademie - Sibiu", care o să funcţioneze în cadrul Universităţii ROGER, ca o instituţie 
de învăţământ orientată spre practica meseriilor şi spre actul de management din acest 
domeniu. Practic, propunerea a fost făcută în cadrul Comisiei guvernamentale Româno-
Germane, care a avut loc în 14 mai, la Bucureşti, acum fiind doar reactualizată. În afară de 
acest obiectiv, cei prezenţi au avut ocazia să participe la interesante seminarii susţinute de 
Horst-Richard Jekel, profesor pentru managementul relaţiilor cu clienţii din cadrul 
Universităţii duale din Manheim, reprezentant al Ministerului Economiei şi Învăţământului 
din landul BadenWürttemberg, la prelegerile domnilor Hans-Reinhardt Benning, Dan Crişan, 
reprezentantul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri, dar şi a profesorului dr.ing. Nicolae Noica, nimeni altul decât fostul ministru al 
Lucrărilor Publice din guvernarea CDR. Conferinţa a fost organizată la iniţiativa Benning PM 
Germania în colaborare cu Universitatea Româno-Germană din Sibiu, SPPC-Group Stuttgart 
şi BSB Rominvest Development Sibiu. Participanţii au considerat că în România sunt mari 
probleme privind competenţa profesională privind organizarea muncii, metodele 
antreprenoriale, lacune care se regăsesc şi în circuitul marketingului muncii. Nicolae Noica a 
amintit că la începutul formării României Moderne, pe vremea lui Carol I, au fost luate multe 
decizii care au revigorat economic ţara, soluţii care ar merita aplicate şi azi, cum ar fi 
introducerea creditului ipotecar, impunerea preţului maximal pentru construirea unei locuinţe, 
activarea caselor de economii pentru construcţii - în baza cărora se depuneau 40% din 
valoarea imobilului ce urma să fie achiziţionat de prezumtivul posesor etc.
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