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         Ploiești, 16 mai 2019  

 COMUNICAT  DE PRESĂ  

 Președintele României, Excelența Sa, domnul Klaus Iohannis, a vizitat Municipiul 
Ploiești  marți, 14 mai a.c., în contextul promovării și lansării cărții domniei sale, „EU.RO - Un 
dialog deschis despre Europa”, eveniment care s-a desfășurat la sediul Casei de Cultură a 
Sindicatelor din Ploiești. 
 

Edilul municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, însoțit de o delegație a 
municipalității ploieștene, l-a întâmpinat și l-a însoțit pe  Excelența Sa, Președintele României, 
domnul Klaus Iohannis, pe parcursul întregii vizite oficiale în municipiul nostru. 

 

Reamintim că, lansarea cărții respective face parte dintr-o serie de întâlniri cu cititorii, în 
întreaga țară. „EU.RO. Un dialog deschis despre Europa” este un ghid ce prezintă sinteza istoriei 
Uniunii Europene, a instituțiilor care o definesc, a valorilor ei și a principalelor provocări pe care 
le înfruntă în prezent. Totodată, cartea prezintă beneficiile pe care le are România, în contextul 
apartenenței la proiectul comunitar. 



Președintele României, Excelența Sa, domnul Klaus Iohannis, a vizitat și  noul sediul 
al municipalității ploieștene, unde a purtat o serie de discuții cu executivul Primăriei Municipiului 
Ploiești pe teme legate de administrația publică locală, în contextul apartenenței țării noastre la 
Uniunea Europeană. 

La finalul întâlnirii oficiale, Președintele României, Excelența Sa, domnul Klaus 
Iohannis a semnat în Cartea de Aur a Municipiului Ploiești.  

“Fiecare vizită la Ploiești îmi demonstrează că administrația publică din România poate 
fi una modernă, vizionară și atentă la nevoile cetățenilor de azi, dar și de mâine.  
Vă mulțumesc pentru dialogul deschis despre Europa și vă doresc un viitor european: SMART 
și verde” a declarat, cu acest prilej, Președintele României, Excelența Sa, domnul Klaus 
Iohannis. 
 

 
 

Primarul municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, și-a exprimat onoarea și 
încântarea față de prezența Excelenței Sale, Președintele României, domnul Klaus Iohannis, în 
orașul nostru, adresându-i Domniei Sale felicitări pentru noul volum lansat și mulțumiri pentru 
aprecierile deosebite pe care președintele României, Excelența Sa, domnul Klaus Iohannis le-a 
transmis pentru conducerea Municipiului Ploiești . 
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