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Cererea pentru finanţarea europeană a Aeroportului
Internaţional Iaşi a ajuns la etapa finală
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, dl. Cristian ADOMNIŢEI, a
anunţat că finanţarea europeană pentru Aeroportul Internaţional Iaşi este la
etapa avizului Comisiei Europene. După această etapă va urma semnarea
contractului de finanţare. „Cu multă bucurie îi anunţ pe toţi ieşenii că
aplicaţia noastră pentru a primi fonduri europene în vederea construcţiei
Aeroportului a ajuns la final. Comisia Europeană este ultima etapă. În
noaptea care tocmai a trecut, Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Sectorial – <<Transport>> 2007-2013 a trimis la Bruxelles
aplicaţia Aeroportului Internaţional Iaşi. De acum aşteptăm răspunsul
Comisiei Europene, dar acesta nu poate fi decât unul pozitiv. După ce
Bruxelles-ul va aproba cererea noastră de a finanţa construcţia de la
Aeroport, ni se vor rambursa toţi banii pe care ieşenii i-au cheltuit deja în
lucrările de la aerogară, la care se adaugă fonduri pentru alte facilităţi la
Aeroport. Este cel mai frumos şi mai important proiect pentru Iaşi, pentru
că un nou Aeroport, cu pistă nouă, cu un terminal nou şi cu o parcare
pentru avioane nouă, înseamnă cu adevărat deschiderea Judeţului Iaşi.
Atragerea de investitori şi crearea de noi locuri de muncă sunt cele mai
importante realizări care pot fi obţinute prin modernizarea Aeroportului”, a
declarat dl. Cristian ADOMNIŢEI.
În luna decembrie a anului trecut Aeroportul Internaţional Iași a depus
cererea de finanţare europeană pentru dezvoltarea şi modernizarea aerogării
ieşene. Proiectul are o valoare totală de 56,7 milioane de euro, obiectivele
majore propuse a fi realizate fiind proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru
realizarea suprafeţelor de mişcare aferente unei piste noi, cu lungimea de
2.400 metri (contract aflat în derulare), extinderea suplimentară a platformei
parcare aeronave şi construcţia unui nou terminal de pasageri, de trei ori mai
mare decât cel existent. Din totalul sumei menţionate, 38,7 milioane de euro
reprezintă finanţarea europeană nerambursabilă. Termenul de finalizare a
proiectului este august 2015.

