„IAªUL TREBUIE SÃ DEVINÃ O POARTÃ SPRE VEST
PENTRU CEI DIN REPUBLICA MOLDOVA”

Î

n data de 11 octombrie 2013, la invitaþia primarului municipiului Bãlþi, Vasile Panciuc,
dl. Cristian Adomniþei, Preºedintele
Consiliului Judeþean Iaºi, a efectuat o vizitã la mai
multe obiective de interes economic din Bãlþi. Din
delegaþia Iaºului au mai fãcut parte Victorel Lupu,
vicepreºedinte al Consiliului Judeþean Iaºi, Florin
Mihai, consilier judeþean PNL, Vasile Lupaºcu,
consilier judeþean PSD, Gabriel Bulgaru, consilier
judeþean PDL, Alin Aivãnoaiei, consilier judeþean
PPDD, Tudor Jijie, director executiv al Asociaþiei
Siret-Prut-Nistru ºi Petru Movilã, deputat PDL.
Consiliul Municipiului Bãlþi a aprobat, recent,
aderarea la Euroregiunea Siret-Prut-Nistru. Este o
realizare importantã, în condiþiile în care
Municipiul Bãlþi este al treilea centru urban ca
mãrime ºi populaþie din Republica Moldova, dupã
Chiºinãu ºi Tiraspol.
În prima parte, delegaþia Iaºului a avut o întîlnire cu conducerea municipiului Bãlþi, la sediul
Primãriei, care a durat aproximativ 40 min. În
cadrul acesteia s-a discutat cu reprezentanþii
municipalitãþii despre proiectele ºi investiþiile publice iniþiate ºi demarate de administraþia municipiului Bãlþi, pe de o parte, ºi Consiliul Judeþean Iaºi,
pe de altã parte. A fost pus accentul îndeosebi pe
experienþa administraþiei judeþene în procesul de
absorbþie a fondurilor europene.
Cristian Adomniþei: „Am subliniat relevanþa ºi
impactul pe care le au în comunitatea noastrã
proiectele implementate prin fonduri de la Uniunea
Europeanã. Am fãcut o scurtã prezentare a celor
mai mari dintre aceste proiecte, respectiv proiectul
care vizeazã extinderea ºi reabilitarea infrastructurii de apã ºi canalizare în judeþul Iaºi ºi proiectului care vizeazã implementarea Sistemului de
Management Integrat al Deºeurilor”.
A urmat o vizitã la Zona Economicã Liberã
Bãlþi.
Cristian ADOMNIÞEI: „Am rãmas plãcut surprins de valoarea mare a investiþiilor ºi numãrul
mare de locuri de muncã pe care le-a creat acestã
platformã investiþionalã. Practic, aceastã platformã
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dispune de un cadru juridic orientat spre dezvoltarea întreprinderilor private prin acordarea de
facilitãþi fiscale ºi vamale. Scopul acestui proiect,
de a genera creºtere economicã prin atragerea de
investiþii strãine, se dovedeºte a fi unul viabil. La 1
ianuarie 2010, volumul total al investiþiilor în
zonele economice libere a constituit 124,7 milioane dolari, iar acum, în 2013, acesta aproape s-a
triplat”.
A urmat vizita la cea mai mare întreprindere de
producere a uleiului de floarea soarelui din
Republica Moldova: SA Floarea Soarelui. Curent,
întreprinderea este capabilã sã prelucreze 300 mii
tone de materie primã pe an ºi sã producã 50 mii
tone de ulei rafinat ºi ambalat pe an. 80% din producþia acestei companii este exportatã în circa 25
de þãri ale lumii.
A urmat o vizitã la SA Incomlac, una din cele
mai mari fabrici de prelucrare a laptelui din sudestul Europei. Aceastã companie urmeazã sã îºi
deschidã un punct de lucru la Braºov ºi reprezentanþii sãi s-au arãtat interesaþi sã investeascã în
ferme în zona noastrã pentru a putea produce
materie primã.
Ultima oprire a fost la Barza Albã. În prezent,
Barza Albã este unul dintre cei mai mari producãtori de Divinuri (cognac) din Republica Moldova,
cu o cifrã de afacere anualã de aproximativ 10 mil.
dolari SUA ºi cu aproximativ 300 de angajaþi.
„Aceastã vizitã în municipiul Bãlþi mi-a întãrit
convingerea cã Iaºul trebuie sã devinã o poartã spre
Vest pentru cei din Republica Moldova, fie cã ne
referim la mediul privat sau administraþia publicã.
Faptul cã am intensificat relaþiile ºi dialogul cu
raioane din Republica Moldova care erau
refractare la ideea de a face parte din Euroregiunea
Siret-Prut-Nistru este o dovadã cã, dincolo de
diferenþele ideologice, existã cîþiva factori care ne
aduc împreunã: Europa, dorinþa de a face schimb
de bunuri, produse ºi servicii ºi idealul de prosperitate”, a declarat Cristian Adomniþei, Preºedintele
Consiliului Judeþean Iaºi.
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