COMUNICAT DE PRESĂ
DIALOG OFICIAL CU AMBASADORUL REPUBLICII TURCIA

După mai bine de doi ani de la învestirea în funcţie ca ambasador al Republicii
Turcia în România, Excelenţa Sa Ömür ŞÖLENDIL, a efectuat o vizită-fulger, prima oficială,
la Călăraşi, gazdă fiindu-i Primăria Municipiul Călăraşi, unde a fost întâmpinat de primarul
Daniel DRĂGULIN, alături de prefectul George IACOB şi preşedintele Consiliului Judeţean
Răducu FILIPESCU. Din delegaţia ce l-a însoţit pe ambasadorul turc au mai făcut parte
doamna Fusun ARAMAZ, Consul General al Turciei la Constanţa, dl. Omer SÜSLI,
Preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Turci (TIAD), domnul Iusein IBRAM, deputat
din partea minorităţii turce în Parlamentul României, dl. Bahadir NECAT, Consilier Economic
în cadrul Ambasadei Turciei la Bucuresti, muftiul Muurat IUSUF, şeful Cultului Musulman în
România şi reprezentanţi ai mediului de afaceri din Turcia.
În calitate de amfitrion, primarul reşedinţei de judeţ a salutat vizita delegaţiei
întreprinse de diplomaţii şi oamenii
de

afaceri

turci,

menţionând

îndeplinirea angajamentelor asumate
faţă de comunitatea de etnie turcă
din judeţul Călăraşi, prin asigurarea
deplinei

libertăţi

de

expresie

şi

religioase, dar şi prin punerea la
dispoziţie

a

unui

teren

destinat

ridicării unui locaş de cult musulman.
Ambasadorul turc a confirmat buna
colaborare existentă, apreciind că există posibilitatea ridicării acesteia la un nou nivel, cel al
colaborării economice, deoarece în România funcţionează deja peste 7.000 de companii cu
capital turcesc, interesate să investească în proiecte concrete.
Faţă de deschiderea manifestată, preşedintele consiliului judeţean a enunţat
posibilitatea de colaborare cu agenţi economici turci în cadrul proiectului de edificare a unui

parc industrial cu o suprafaţă de aproximativ 170 ha, amplasat pe malul Borcei. Derularea
de operaţiuni industriale şi comerciale de către companii din Turcia în viitorul parc industrial
ar facilita considerabil accesul acestora pe piaţa Uniunii Europene. Reacţia delegaţiei de la
Ankara faţă de această propunere a fost una favorabilă, proiectul urmând să fie introdus pe
agenda de discuţii a Comitetului Mixt Economic româno-turc ce se va desfăşura în luna
septembrie, la Bucureşti.
Întărind

mesajul

de

disponibilitate al călărăşenilor,
Prefectul George IACOB a ţinut
să asigure partea turcă de
faptul că se poate conta pe
sprijinul deplin al autorităţilor
locale

în

viitoarelor

concretizarea
iniţiative

cooperare în plan economic.
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