COMUNICAT DE PRESĂ

Miercuri, 13.02.2013, Prefectul George IACOB a primit la sediul instituţiei vizita
oficială a unei delegaţii conduse de Excelenţa Sa, doamna Fusun ARAMAZ, Consul General
al Turciei la Constanţa şi de domnul Iusein IBRAM, deputat din partea minorităţii turce în
Parlamentul României.
Dialogul dintre înalţii oaspeţi şi
gazde a vizat mai multe teme, între
care prioritare au fost cele referitoare
la

instruirea

copiilor

aparţinând

comunităţii turce din Călăraşi în limba
materna turcă şi religie musulmană şi
necesitatea întreprinderii de măsuri cât
mai

eficiente

pentru

combatere

a

abandonului şcolar din partea copiilor
de etnie turcă din judeţul Călăraşi. În
acest sens, s-a stabilit elaborarea unui
studiu referitor la necesităţile de instruire în limba turcă şi religie musulmană a copiilor de
vârstă şcolară din judeţ, urmată de organizarea în cel mai scurt timp a unei mese rotunde
cu participarea reprezentanţilor etniei turce, ai Instituţiei Prefectului şi ai Inspectoratului
Şcolar Judeţean din Călăraşi, pentru stabilirea celor mai operative modalităţi de
introducere în programa şcolară 2013-2014 a materiilor de studiu vizate de partea turcă.
Profitând de prezenţa în cadrul delegaţiei a muftiului Muurat IUSUF, şeful Cultului
Musulman în România şi a domnului Fedbi OSMAN, Preşedintele Uniunii Democrate Turce
din România părţile au abordat şi subiecte legate de latura spirituală a existenţei
concetăţenilor noştri: necesitatea alocării de resurse pentru întreţinerea împrejmuirii şi
chiar extinderea cimitirului musulman, precum şi construirea unui locaş de cult unde să se
oficieze servicii specifice pentru cei peste 600 de credincioşi de religie islamică din
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municipiul Călăraşi. La rândul

lor, reprezentanţii Instituţiei Prefectului şi-au exprimat

susţinerea faţă de aceste demersuri, alături de dorinţa de a participa la iniţiative comune în
vederea organizării unor evenimente culturale, în colaborare cu Centrul Cultural Turc din
Constanţa şi Direcţia de Cultură din judeţul Călăraşi.
O altă propunere din partea
oficialilor călărăşeni care a fost primită
favorabil de delegaţia comunităţii turce
este aceea de stimulare a relaţiilor
economice bilaterale, prin organizarea
unor

întâlniri

ale

administraţiei

şi

reprezentanţilor mediului de afaceri
local cu investitori turci din cadrul
Camerei de Comerţ Româno-Turce, în
perioada martie-aprilie a acestui an.
La finalul întâlnirii, părţile au
apreciat ca extrem de benefică, deopotrivă pentru etnicii români cât şi pentru cei turci,
menţinerea şi dezvoltare unui canal de comunicare permanent între oficialii diplomatici
turci, reprezentanţii comunităţii turce din România şi Instituţia Prefectului – Judeţul
Călăraşi.
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