ÎNTÂLNIRE DE LUCRU LA MOINEȘTI CU REPREZENTANȚII COMISIEI EUROPENE

Pe data de 25.04.2017, primarul interimar al municipiului Moinești, domnul Valentin Vieru, a fost
gazda întâlnirii de lucru între reprezentanții Comisiei Europene, reprezentanții unităților
administrativ teritoriale Onești, Comănești, Târgu Ocna, Dărmănești, Slănic Moldova și membri ai
Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. La întâlnire au mai participat si Președintele
Consiliul Județean Bacău, dl Sorin Brașoveanu, și reprezentantul AM POIM, dl Cătălin Gheran.
Tema principală a intâlnirii a reprezentat-o descrierea obiectivelor strategice și intențiile de proiecte
cu finanțare europeană pentru perioada 2014 – 2020, pe care le au orașele și municipiile din zona de
nord-est. De asemenea, domnul primar interimar Valentin Vieru a adus în atenție și problemele
întâmpinate în accesarea fondurilor europene, cu scopul de a găsi soluții viabile, astfel încât
numărul de proiecte implementate, la nivelul Moineștiului și al zonei de nord-est, cu finanțare
nerambursabilă, să crească.

Din agendă au făcut parte și vizite pe teren care au avut scop observarea proiectelor finalizate,
finanțate din POR 2007 – 2013. Astfel, dupa discuții, delegația Comisiei Europene a vizitat Spitalul
Municipal de Urgență Moinești și Parcul Băi, exprimându-și aprecierea pentru felul în care
proiectele au fost implementate, dar și pentru determinarea domnului primar interimar Valentin
Vieru de a depune cât mai multe proiecte, mai ales în contextul în care municipiul Moinești a fost
declarat stațiune turistică.

În urma acestor întâlniri aplicate, Carsten Rasmussen, şeful Unității pentru România din partea
Comisiei Europene a declarant: “Prima mea impresie este că oamenii sunt extrem de motivați şi
dinamici în regiunea Nord-Est. Ne-au fost expuse numeroase idei de proiecte şi suntem extrem
de mulțumiți de asta. Ne dorim ca oamenii să aibă idei, visuri și să vadă în fondurile europene
mijloacele prin care și le pot împlini. Ne-au fost semnalate și probleme sensibile cu care se
confruntă beneficiarii, în special pentru proiectele majore, iar birocrația și documentațiile
stufoase au fost reiterate ca posibile bariere în accesarea acestor fonduri. Nu sunt lucruri noi
pentru noi, le cunoaștem, dar aceste întâlniri sunt o excelentă ocazie de a încerca să găsim
împreună soluții constructive. Știm foarte bine unde ne aflăm, dar la fel de bine știm și unde
vrem să ajungem în viitorul apropiat” (Comunicat de presă – Agenția pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est)

