
"Uniunea Europeană  este formată  din 27 de state membre care au decis să-și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a
lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă  de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a
toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană  se angajează  să  împărtășească  realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de
granițele sale."
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020 ÎN CIFRE

Luna decembrie reprezintă un moment al bilanțului, inclusiv pentru proiectele de cooperare
transfrontalieră dintre România și Republica Moldova.  
Vă prezentăm câteva date relevante despre progresul Programului:
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PROIECTE MARI DE INFRASTRUCTURĂ - PROGRESUL LUCRĂRILOR

„Reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe granița România-Republica
Moldova, respectiv birourile vamale Albița-Leușeni, Sculeni-Sculeni și Giurgiulești-Giurgiulești"

Lucrările de modernizare a punctului de trecere a frontierei Leușeni-Albița se apropie de
încheiere, termenul estimat pentru finalizarea acestora fiind sfârșitul anului 2022. Au fost
reabilitate și modernizate clădirile punctelor de trecere a frontierei, infrastructura rutieră,
platforma de scanare, zidul de protecție radiologică și spațiul de perfecționare a personalului. 

Punctul de trecere a frontierei Giurgiulești este finalizat integral în sectorul Republicii Moldova,
iar în România progresul lucrărilor este de 80%. Și în acest amplasament, a fost reabilitată și
extinsă infrastructura rutieră, iar clădirile și echipamentele au fost modernizate.

Obiectivul general al proiectului vizează modernizarea posturilor vamale la frontiera dintre
România și Republica Moldova și îmbunătățirea condițiilor în care se efectuează controlul vamal
conform cerințelor internaționale, respectiv posturile vamale Albița-Leușeni, Sculeni—Sculeni și
Giurgiulești-Giurgiulești. 
Programul Operațional Comun România-Republica Moldova a contribuit cu 6.428.000 euro la
implementarea proiectului.



PROIECTE MARI DE INFRASTRUCTURĂ - PROGRESUL LUCRĂRILOR

„Cooperare regională pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere în România
și Republica Moldova"

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea securității la frontiera de est a Uniunii
Europene, prin creșterea mobilității și capacității administrative a unităților de poliție și poliție de
frontieră, precum și pregătirea comună a personalului din România și Republica Moldova, în
perspectiva inter-operabilității.

În cadrul proiectului, 15 unități de poliție din Republica Moldova și 13 unități din România
beneficiază de lucrări de consolidare, extindere și dotare cu echipamente moderne, estimate a se
finaliza la sfârșitul lunii decembrie 2022. Alte clădiri ale Poliției de Frontieră din România sunt
finalizate (sectorul Tomești, județul Iași și Centrul de formare continuă a Școlii de Poliție de
Frontieră de la Iași).

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional
Comun România-Republica Moldova 2014-2020,
6.428.000 euro reprezentând contribuția Uniunii
Europene.



PROIECTE MARI DE INFRASTRUCTURĂ - PROGRESUL LUCRĂRILOR

Proiectul SMURD-2 „Îmbunătățirea infrastructurii de operare a SMURD și de pregătire a personalului
de intervenție în situații de urgență în zona transfrontalieră dintre Republica Moldova și România”

Proiectul SMURD-2 vizează înființarea de noi puncte SMURD, renovarea și modernizarea a două
unități de primiri urgențe în Republica Moldova, construcția unui centru de pregătire la Iași și
realizarea a șapte platforme de aterizare pentru intervenții aeriene în cele două țări. Capacitatea
operațională în Republica Moldova va fi îmbunătățită prin achiziția a 14 autospeciale specifice
misiunilor SMURD.

Lucrările la platformele de aterizare pentru elicoptere de la Iași, precum și centrul de formare de la
Iași sunt realizate în proporție de 95%. 

De asemenea, unitatea de primiri urgențe din cadrul Institutului pentru Medicina de Urgență din
Chișinău este într-un stadiu avansat de realizare. 
Tot în Republica Moldova, unitățile de pompieri salvatori din Ungheni și Cantemir sunt aproape de
finalizare.



PROIECTE MARI DE INFRASTRUCTURĂ - PROGRESUL LUCRĂRILOR

Proiectul „Infrastructura de comunicații”

Odată cu finalizarea acestui proiect, între România și Republica Moldova vor exista
infrastructură de comunicații îmbunătățită printr-o zonă extinsă de rețea, un centru de
cooperare a poliției transfrontaliere din Lipcani și infrastructură de comunicații securizată între
cele două țări, interconectate între Dorohoi și Lipcani.

Acest proiect beneficiază de o
finanțare din partea Uniunii
Europene de 5 milioane euro.

La sfârșitul anului 2022, lucrările de interconectare a infrastructurii de comunicații, precum și
construcția turnurilor echipate cu relee radio și echipamentul de transport de date se află într-un
stadiu avansat. 



În cadrul reuniunii, au fost discutate și prevederile noului proiect de Regulament, elaborat la
nivel european, pentru a veni în sprijinul programelor programelor de la granitele externe UE
asupra cărora a avut impact războiul din Ucraina, în contextul suspendării programelor de
cooperare cu Rusia și Belarus. 
Regulamentul permite aplicarea unor măsuri de flexibilizare a implementării proiectelor și
simplificarea anumitor proceduri de management al programului.

Programul Interreg NEXT Romania-Republica Moldova pentru perioada 2021-2027 a fost aprobat de
Comisia Europeană

77 de milioane de euro vor întări cooperarea transfrontalieră dintre România și Republica
Moldova. 
Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova va investi în prevenirea riscurilor de
dezastre naturale și în reziliența față de acestea. În același timp, programul va contribui la
conservarea biodiversității, sprijinind și dezvoltarea economică a comunităților locale. 

NOUTĂȚI LEGATE DE IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

Reuniunea Comitetului Comun de Monitorizare al Programului România-Republica Moldova

În zilele de 16 și 17 noiembrie 2022, membrii Comitetului Comun de Monitorizare al Programului
România-Republica Moldova s-au reunit la Chișinău, pentru întâlnirea de bilanț anual al
programului. 

Stadiul implementării proiectelor și pregătirea unor măsuri de sprijin pentru beneficiari au fost
discutate de membrii Comitetului Comun de Monitorizare, reprezentanții Autorității de
Management și ai Comisiei Europene, pe baza informatiilor prezentate de către AM și STC Iași. 

PROGRAMUL INTERREG VI-A NEXT ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA

Programul va susține educația și formarea, prin modernizarea și dotarea cu echipamente
performante a instituțiilor de învățământ. Unitățile medicale vor beneficia de reabilitări și dotări
noi. De asemenea, se vor finanța turismul și patrimoniul cultural, inclusiv accesul la monumentele
istorice din zona programului. Interreg NEXT România-Republica Moldova va continua să
contribuie la siguranța frontierelor și la sprijinirea cooperării dintre autoritățile locale. 



PROGRAMUL INTERREG VI-A NEXT ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA



Îmbunătățirea accesului egal la servicii de educație inclusivă și de calitate, training și învățare
de-a lungul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv protejarea rezilienței
pentru educație și training la distanță și online;
Asigurarea accesului egal la îngrijire medicală și încurajarea rezilienței sistemelor de sănătate,
inclusiv asistența medicală primară și promovarea tranziției de la îngrijirea instituțională către
îngrijirea familială și comunitară;
Întărirea rolului culturii și turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și
inovarea socială.

Obiective specifice:

PROGRAMUL INTERREG VI-A NEXT ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA

Promovare a adaptării la schimbările climatice, a rezilienței și a prevenției riscurilor la
dezastre, ținând cont de abordările legate de ecosistem;
Îmbunătățirea protecției și conservării biodiversității naturale și infrastructurii verzi, inclusiv
în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare.

Obiective specifice:

Îmbunătățirea eficienței administrației publice prin promovarea cooperării juridice și
administrative, precum și a cooperării între cetățeni, actorii și instituțiile societății civile,
îndeosebi pentru depășirea obstacolelor juridice privind capacitatea și altor tipuri de obstacole
în regiunea transfrontalieră;
Managementul trecerii frontierei, mobilitatea și managementul migrației.

Obiective specifice:



Echipa Secretariatului Tehnic Comun Iași vă sprijină 
în implementarea proiectelor transfrontaliere. 

Pentru orice neclarități legate de implementarea proiectelor sau despre
program, puteți să ne scrieți la adresa de e-mail: helpdesk@brctiasi.ro

 
Totodată, pentru a fi la curent cu toate noutățile din cadrul Pogramului
Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, vă rugăm să
accesați periodic:   www.ro-md.net

 

Spiritul Crăciunului și al sărbătorilor de iarnă ne aduce
împreună, indiferent de graniță sau...calendar.

„Crăciun Fericit și un An Nou cu împliniri!”
este urarea echipei Secretariatului Tehnic Comun Iași către
toți cei implicați în cooperarea transfrontalieră, beneficiari și
structuri de Program.

mailto:helpdesk@brctiasi.ro
http://www.ro-md.net/

