ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iaşi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

Ieşenii sunt invitaţi la cel mai important show aeronautic din Moldova

Mâine, 17 august, începând cu ora 15.00, în zona Lacului Aroneanu,
va avea loc cel mai important show aeronautic din istoria Moldovei. Cea dea cincea ediţie a festivalului anual AeroNautic Show, Aeronautic Show Iaşi
2013, va însemna peste cinci ore de spectacol, atât aerian, cât şi acvatic, o
suprapunere elegantă a demonstraţiilor de ambele genuri.
La conferinţa de presă a evenimentului au fost prezenţi dl. Victor
CHIRILĂ, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, dl. Marius BODEA,
Preşedintele Consiliului de Administraţie al Aeroportului Iaşi, dna Diana
DUMITRACHE, Preşedintele Asociaţiei Aeronautice Române, dl. Cătălin
RADU, Directorul Direcţiei Aviaţie Civilă din cadrul Ministerului
Transporturilor, dl. Armand PETRESCU, Directorul Autorităţii Aeronautice
Civile Române, dl. Andrei FILIPOIU, Directorul Direcţiei Siguranţă din
cadrul Autorităţii Aeronautice Civile Române, şi dl. George ROTARU,
Directorul Aeroclubul României. „Este un eveniment unic la Iaşi, organizat
la iniţiativa domnului Preşedinte Cristian ADOMNIŢEI. Dorim ca acest
eveniment să devină o tradiţie la Iaşi. La această primă ediţie în zona
Moldovei, Consiliul Judeţean este principalul organizator. Pe această cale
ţin să mulţumesc consilierilor judeţeni pentru că au fost de acord cu
alocarea fondurilor necesare. Intrarea este liberă, iar, conform
meteorologilor, vremea va fi foarte frumoasă. Aşadar, invităm ieşenii să
participe în număr cât mai mare la un spectacol de neuitat”, a declarat dl.
Victor CHIRILĂ.

Totodată. dl. Marius BODEA consideră că un astfel de eveniment este
un bun prilej de a promova nu numai Aeroportul, dar ci şi Judeţul Iaşi la
nivel naţional. „Ieşenii merită să aibă de un asemenea eveniment. Prin astfel
de acţiuni avem numai de câştigat. Mulţumesc tuturor celor care au
contribuit, alături de Consiliul Judeţean şi Aeroportul Iaşi, la organizarea
sa. S-a muncit foarte mult, timpul avut la dispoziţie fiind unul extrem de
scurt. Desfăşurarea de forţe a fost impresionantă, instituţii ale statului şi
organizaţii private fiind implicate deopotrivă”, a afirmat dl. Marius
BODEA.
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