Asociaţia Oraşelor din România

Comunicat de presa
Camera de Comert si Industrie a Romaniei in Italia – CCIRO Italia, in colaborare cu CCIR si
Asociatia Oraselor din Romania a organizat forumul economic “Redam increderea investitorilor
romani si italieni in economia romaneasca – ECO Romania 2016”
Cele mai importante firme din Italia specializate in colectarea, transportul, tratarea, reciclarea si
depozitarea deseurilor (deseuri menajere, speciale, reziduuri din tratamenul apelor menajere,
transformarea deseurilor in energie, ecogaz si fertilizant), dar si operatori importanti au participat
pe 13 si 14 octombrie, la sediul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, la forumul ECO
Romania 2016.
Discutiile s-au centrat pe identificarea solutiilor de imbunatatire si protectie a mediului si, totodata,
de valorificare a deseurilor si transformare a acestora in resurse durabile.
Prezent la eveniment, Presedintele AOR, Madalin Teodosescu, a asigurat ca, printre obiectivele
asociatiei se afla si intarirea relatiei de parteneriat activa a membrilor Asociatiei Oraselor din
Romania, autoritati locale romanesti, si companii din strainatate. Recent, Dl. Presedinte s-a intalnit
la Berlin cu Dl. Roberto Pella, presedinte al Confederatiei Oraselor Mici din Europa si vicepresedinte
ANCI, cu care a discutat despre intarirea relatiilor parteneriale cu localitatile italiene, in contextual
existentei unei comunitati puternice de romani in Italia.
Presedintele executiv al Asociatiei Oraselor din Romania, Ionel Chirita, s-a angajat sa organizeze
impreuna cu CCIRO Italia intalniri punctuale cu membrii AOR (primari si administratii locale)
interesati in transformarea deseurilor dintr-o problema, o taxa pentru cetateni, intr-o resursa.
“Obiectivul acestui forum este si de a pune bazele unui targ de profil sub denumirea ECO Romania,
eveniment care sa fie inclus in calendarul de targuri organizate la ROMEXPO incepand cu anul 2017
dar si constituirea unui consortiu din care sa faca parte participanti prezenti la eveniment”, a
declarat presedintele CCIRO Italia, Eugen Terteleac, care a anuntat astfel unul dintre evenimentele
viitoare de pe agenda de parteneriate AOR.
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