17 iunie 2013
Invitaţie de presă

Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional (AM POR) din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice organizează marți, 18 iunie a.c., începând cu ora
09.45, o vizită pentru reprezentanții mass-media, la trei proiecte implementate cu finanţare
europeană prin intermediul programului Regio – Programul Operaţional Regional. Vizita va fi urmată
de o conferinţă de presă care va avea loc începând cu ora 12.30 la sala Cocktail din cadrul
Hotelului Unirea, Iaşi.
Hotelul Unirea (din Piața Unirii, nr. 5, Iași) va fi punctul de întâlnire cu organizatorii pentru
transferul participanților spre locurile de implementare a proiectelor Regio din Iaşi ce urmează a fi
vizitate împreună cu beneficiarii acestor proiecte, respectiv Consiliul Judeţean Iaşi şi Primăria Iaşi.
Cele trei proiecte care vor fi vizitate sunt:

§ Dezvoltarea axei de transport est – vest în Municipiul Iaşi
§ Reabilitarea și integrarea turistică a ansamblului monument istoric "Sf. Sava" Iași,
beneficiar: PAROHIA "SF. SAVA"

§

Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă
şi a primului ajutor calificat, beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
EURONEST.
Conferinţa de presă care va continua după vizitarea proiectelor va fi susţinută de şeful Autorităţii de
Management a Regio – Programul Operaţional Regional, dl. Cătălin SURDEANU, şi de către directorul
Organismului Intermediar POR din regiunea Nord-Est, dl. Gheorghe HARJA, alături de invitaţii
acestora, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, dl. Cristian ADOMNIŢEI, şi de viceprimarul
municipiului Iaşi, dl. Mihai CHIRICA.
Conferinţa de presă va consta într-o scurtă prezentare a stadiului implementării programului Regio
la nivel naţional şi regional şi o prezentare a impactului proiectelor Regio asupra judeţului,
respectiv municipiului Iaşi.
Această vizită face parte din campania de promovare a proiectelor Regio pe care Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, o derulează
în perioada 1 octombrie 2012 – 1 iulie 2013. Evenimentul de la Iași închide seria celor opt vizite
derulate pe parcursul întregii ţări.
Programului Regio îi sunt alocate 4,4 miliarde de euro, din care 85% reprezintă contribuţia Uniunii
Europene. Obiectivul general al Regio îl constituie sprijinirea şi promovarea dezvoltării locale
durabile în regiunile României, atât din punct de vedere economic, cât şi social, prin reducerea
disparităţilor de dezvoltare dintre acestea şi celelalte regiuni ale Uniunii Europene.

Notă: Ținând cont că vizita presupune deplasarea la locul de implementare a acestor proiecte,
jurnaliștii sunt rugați să respecte cu exactitate ora stabilită. De asemenea, având în vedere că
organizatorii asigură transportul jurnaliştilor la locul de implementare al proiectelor, participarea
trebuie confirmată astăzi, până la ora 16.00, la dna. Ana Pascariu, email:
ana.pascariu@abplus.ro, tel. 0374 326 061.

