VIZITA AMBASADORULUI REPUBLICII MACEDONIA,
E. S. DR. PANDE LAZAREVSKI, LA CĂLĂRAŞI
Marţi, 28 mai 2013, Prefectul judeţului Călăraşi, George IACOB,
împreună cu preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, George Răducu
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Dr.Pande LAZAREVSKI.
Discuţiile au vizat dezvoltarea de parteneriate pentru colaborare
economică în domenii de interes comun.
Excelenţa Sa Dr.Pande Lazarevski a subliniat
disponibilitatea
Macedonia

mediului

pentru

de

asociere

afaceri
cu

din

parteneri

români, în scopul unor investiţii comune, pe
terţe pieţe. Domnia sa a prezentat sistemul
fiscal avantajos din Republica Macedonia, stat
încă nemembru al U.E., precum şi avantajele
de care ar beneficia potenţialii investitori:
exceptări

de

la

plata

impozitelor

pentru

activitatea în "zonele tehnologice şi industriale",
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TVA de 18%, impozit pe venit de 10%, stabilitatea monedei naţionale şi
disciplina fiscală.
La rândul lor, reprezentanţii autorităţilor
călărăşene au făcut o prezentare a zonei,
scoţând în evidenţă oportunităţile de investiţii şi
au propus, în perspectivă, întâlniri ale camerelor
de comerţ din cele două ţări, care să faciliteze
contacte directe între oameni de afaceri români
şi macedoneni. Preşedintele C.J. Călăraşi a
scos în evidenţă punctele forte ale economiei
locale, fiind completat de preşedintele C.C.I.A.,
care a enumerat
câteva

dintre

zonele în care ar
fi de dorit un aport investiţional extern.
Concluzia

a

aparţinut

prefectului

George

IACOB. Acesta a remarcat că etapa esenţială,
a iniţierii dialogului, a fost depăşită cu succes,
iar următorii paşi ar putea să traseze un viitor
comun pentru cele două naţii legate trainic de
un trecut milenar.
Conferinţa de presă organizată în final de Instituţia Prefectului a oferit
reprezentanţilor mass media prilejul de a purta un dialog direct cu înaltul
oaspete.
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