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CONSILIUL JUDEŢEAN FACE PAŞI IMPORTANŢI PENTRU
ATRAGEREA DE FONDURI EUROPENE

Consiliul Judeţean a mai făcut un pas important în vederea atragerii de
fonduri europene. Două proiecte importante sunt deja la stadiul elaborării
studiului de fezabilitate. În cazul Centrului Intermodal Regional de
Transport Marfă în zona Iaşi, o firmă depusese o contestaţie în ceea ce
priveşte prevederile caietului de sarcini. Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor a dat dreptate Consiliului Judeţean, iar licitaţia a fost reluată.
Valoarea estimată a licitaţiei este de 554.000 de lei, fără TVA. Data
deschiderii ofertelor este 25 octombrie. Realizarea investiţiei de bază, care
trebuie finalizată până în luna iulie 2015, va cuprinde următoarele obiective
platforma de depozitare temporară a unităţilor intermodale de marfă
(containere în special), asigurarea utilităţilor (reţele electrice, instalaţii de
drenare, alimentare cu apă, canalizare etc.), accesul feroviar şi lucrări
aferente de infrastructură feroviară şi lucrările aferente infrastructurii rutiere
şi feroviare din interiorul terminalului. Autorităţile Publice Locale vor
realiza legătura rutieră la terminal, beneficiarul lucrării fiind Compania
Naţională de Căi Ferate CFR. În perioada imediat următoare urmează a fi
depusă cererea de finanţare pentru a obţine fonduri europene prin
intermediul Programului Operaţional Sectorial (POS) – Transport. Valoarea
estimată a investiției este de 15 milioane de euro.
În ceea ce priveşte studiul de fezabilitate pentru parcul agro-industrial
al judeţului, Transagropolis, deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 5
noiembrie. Valoarea estimată a licitaţiei este de 282.000 de lei, fără TVA.
Consiliul Judeţean Iaşi, în colaborare cu Consiliul Local Leţcani, Direcţia
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară şi cu autorităţi locale din Republica Moldova (raioanele

Ungheni şi Făleşti) şi din Ucraina (regiunea Vinnytsia), va trebui să
implementeze acest proiect pe parcursul a 36 de luni. Investiţia totală se
ridică la 4,3 milioane euro, din care 2,8 milioane de euro reprezintă fonduri
nerambursabile (cofinanţarea fiind asigurată doar de Consiliul Judeţean Iaşi),
şi este finanţată în cadrul Programului Operaţional Comun RomâniaUcraina-Republica Moldova 2007-2013. Parcul agroindustrial va fi construit
pe o suprafaţă de 2 hectare pusă la dispoziţie de Consiliul Local Leţcani şi
va cuprinde un spaţiu de producţie principal – cu linii de procesare şi zona
de desfacere şi prezentare - şi un centru de suport pentru afaceri. Beneficiarii
proiectului sunt: 331 de producători agricoli şi 30 de firme din industria
alimentară din judeţul Iaşi, 84 de producători şi firme din raionul Ungheni,
87 de producători din raionul Făleşti şi 788 din regiunea Vinnytsia.

