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Oamenii de afaceri turci,
alături de UGIR, interesați
de România

BERD, finanţatorul depozitului
de la Kozlodui, demarează
procedura de anchetă
Banca finanțatoare a depozitului de deșeuri radioactive de la
Kozlodui a declanșat procedura
de anchetă ca urmare a unei solicitări din partea av. Lucian Bernd
Săuleanu, cofondator al Platformei Civice Anti-Kozlodui fondată
de Acțiunea pentru Renașterea
Craiovei, Asociația C.R.O.N.O,
Asociația Civică pentru Viață și
Pro Democrația Club Craiova.

Banca Europeană pentru Reconstrucție
și
Dezvoltare
(BERD), o instituție publică deținută de 65 de țări și două instituții interguvernamentale,
este finanțatorul depozitului pentru de- 4 >>
șeuri radioactive de
la Kozlodui, prin KIDSF (Kozloduy International Decommissioning Support Fund.)
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Ambasadorul Turciei în România a fost
prezent la întâlnirea dintre TIAD și UGIR.
De asemenea, la eveniment au participat o
serie de oameni de afaceri turci importanți.
Andreea Andrei
În data de 11 aprilie, la sediul
,,Asociației Oamenilor de Afaceri
Turci din România’’ (TIAD) a avut
loc o întâlnire de lucru între investitorii turci din România și
membrii ,,Uniunii Generale a Industriașilor din România” (UGIR).
Întâlnirea a avut loc în prezența
Excelenței Sale, Osman Koray Ertaş, Ambasadorul Turciei în România, a președintelui UGIR, George
Constantin Păunescu, și a noului
președinte TIAD, Guven Gungor.
De asemenea, la eveniment au
participat și o serie de oameni de
afaceri turci importanți.
În cadrul discursului pe care
l-a susținut, ambasadorul Ertaș a
ținut să-l felicite personal pe domnul Guven Gungor pentru realegerea sa în funcția de președinte
al TIAD. ,,Pe lângă faptul că oamenii din UGIR sunt foarte simpatici,
aceasta este o organizație foarte
puternică în România’’, a afirmat
președintele Gungor despre partenerii din UGIR.
În cadrul discuțiilor au fost
dezbătute aspecte referitoare la
viitoarele planuri de investiții ale
oamenilor de afaceri turci din Ro-

mânia: infrastructură, clarificări
privind sistemul juridic în domeniul afacerilor, relația cu autoritățile statului. Așa cum știm deja,
în ceea ce privește investițiile, Turcia reprezintă o forță importantă
în Europa de Est, implicit și în România. Astfel, a reieșit interesul
investitorilor turci de a dezvolta
afaceri în România.
,,Ce ne-a determinat să facem
această întâlnire, foarte rapid.
Dincolo de faptul de-a saluta noua
conducere a dumneavoastră, a
TIAD-ului, a fost și faptul că, din
păcate, până acum, nu cred că a
existat un sprijin efectiv din partea localnicilor față de cei din Turcia. Deci când spun localnici, spun
români și turci. Am plecat de la
premisa, excelența voastră, să
facem ceva concret. Până acum au
fost discuții, întâlniri, am participat la diverse acțiuni, mese foarte
frumoase, foarte gustoase, ne-am
simțit foarte bine, dar, din păcate,
nu prea am avut posibilitatea să
vorbim. Atunci am zis direct, haideți împreună cu dumneavoastră
să stabilim un program concret de
lucru pe care să punem împreună

firmele din Turcia cu firmele din
România. Sigur că sunt foarte
multe companii turcești care pot
da consultanță pe teritoriul României firmelor din Turcia. Trebuie să creăm cadrul despre care
am vorbit concret’’, a declarat
George Constantin Păunescu, Preşedinte UGIR.
,,Dorim să vedem proiecte concrete care să fie dedicate oamenilor. Așa cum știm, România are un
parteneriat strategic cu multe țări,
una dintre ele fiind Turcia.
Prețuim mult acest parteneriat.
Unul dintre cei mai importanți piloni ai acestui parteneriat este cel economic.
2 >>
Pilonul economic este
important pentru că este unul
palpabil, iar acest lucru se poate
observa din cifrele obținute din
tranzacțiile comerciale, din investițiile turcești. Așadar, parteneriatul este unul real”, a declarat
Osman Koray Ertaş, Ambasadorul
Turciei în România.

