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COMISARUL EUROPEAN PENTRU AGRICULTURĂ ŞI
DEZVOLTARE RURALĂ, DL. DACIAN CIOLOŞ, A LĂUDAT
PROIECTUL „TRANSGAGROPOLIS”
Domnul Dacian Cioloş, Comisarul European pentru Agricultură

i

Dezvoltare Rurală, a făcut astăzi o scurtă vizită la Iaşi. După ce a participat
la un eveniment organizat de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară, domnia sa a făcut o vizită şi la Consiliul Judeţean, unde a avut o
întrevedere cu Preşedintele Cristian ADOMNIŢEI şi doamna Monica
PANDELEA, directorul Camerei Agricole Judeţene. „Am fost foarte fericit
să-l văd pe domnul Preşedinte în exerciţiul funcţiunii pe un domeniu care
văd că-l preocupă, agricultura şi sectorul agroindustrial, pentru care
judeţul Iaşi are un potenţial important. Am fost interesat de acest
Transagropolis, proiect coordonat de Consiliul Judeţean, cu acel centru de
colectare pentru produse agricole. Această idee, de a pune împreună să
lucreze

producătorii

din

industria

agroalimentară,

cercetarea

şi

învăţământul, cred că poate pune în valoare potenţialul pe care îl are
Judeţul Iaşi pentru agricultură. Viitoarele instrumente comunitare politice îl
vor ajuta în totalitate pentru aceste proiecte. Am fost interesat pentru că este
o idee pe care doresc să o promovez în viitoarea politică agricolă comună.

Vreau ca prin Programul de Dezvoltare Rurală să putem implica şi
autorităţi publice locale, judeţene, la nivel de oraş sau comună, să incite
agricultorii să se organizeze, să-şi colecteze producţia şi să o
comercializeze”, a declarat dl. Dacian CIOLOŞ.
Preşedintele Consiliului Judeţean i-a mulţumit Comisarului European
pentru vizita efectuată la Iaşi. Totodată, domnia sa i-a făcut o prezentare cu
privire la unul dintre proiectele de bază ale judeţului, IAŞI – POL
AGROINDUSTRIAL. „Am avut marea onoare de a-l avea oaspete astăzi pe
domnul Dacian CIOLOŞ. Am avut o discuţie foarte interesantă legată de
Camerele Agricole, Transagropolis, parcul agroindustrial al judeţului, şi
evident, proiectul cel mai important pe care îl avem, transformarea Iaşului
într-un pol agroindustrial”, a afirmat dl. Cristian ADOMNIŢEI.

