Zona Economică Liberă ”BĂLȚI”

Construcția Complexului Economic Internațional ”Prutul de Sus”
(dotat cu centru expozițional) în cadrul ZEL ”BĂLȚI”
Construcția
Complexului
Economic
Internațional
”Prutul
de
Sus” dotat cu Centru Expozițional este planificată ca urmare a politicii Guvernului Republicii Moldova
în vederea promovării exportului de mărfuri și servicii ale companiilor autohtone. Un alt aspect al
proiectului respectiv va fi posibilitatea identificării de către companiile internaționale a oportunităților
investiționale în Republica Moldova.
Aria de impact a Complexului Economic va fi regiunea de Nord a Republicii Moldova, Județele
Iași și Botoșani din Romania și regiunile Cernăuți și Vinnytsia din Ucraina.
Construcția Complexului Economic va oferi posibilitate întreprinderilor din regiunea de nord a
Republicii Moldova, dar și din regiunile de impact direct din statele vecine, accesul la piața
internațională prin cel mai modern element al comerțului internațional și anume, tîrgurile și expozițiile.
Proiectul presupune:
a) construcția unui bloc administrativ, în patru nivele (înălțimea fiecărui nivel de 3 m), cu o suprafață
de 10000 mp.;
b) construcția unui pavilion multifuncțional, în două nivele (înălțimea fiecărui nivel de 6 m), cu o
suprafață de 15000 mp., dotat cu ascensor de capacitate sporită pentru mărfuri;
c) amenajarea suprafețelor de expunere în aer liber, cu o suprafață de 10000 mp;
d) amenajarea unei parcări cu o capacitate de 300 autoturisme
în cadrul ZEL ”BĂLȚI”, în locația din subzona nr. 3, care este amplasată reușit din punct de vedere al
căilor de acces.
În cadrul proiectului se planifică asigurarea iluminării și încălzirii încăperilor pe baza resurselor
de energie alternativă (panouri fotovoltaice și panouri solare tub vid), ce nu au un impact negativ
asupra mediului înconjurător.
Avantajele fiscale care le oferă activitatea în cadrul ZEL ”BĂLȚI” vor garanta obținerea
rezultatelor scontate și recuperarea investițiilor în termeni rezonabili.

Valoarea estimativă a investiției:
Perioada de recuperare a investiției:
Contibuția ZEL ”BĂLȚI”:

3,2 mln euro
5 ani
Teren liber
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