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CONTRACTE DE GRANT ÎNCHEIATE PENTRU PROIECTE MAJORE DE INVESTIŢII 

 

 
„IMPEFO - Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între Republica Moldova şi România privind 

produsele petroliere şi alimentare"  

 

În data de 4 martie 2013, s-a semnat primul contract pentru un Proiect Major de Investiţii ce va fi implementat 

în cadrul Programului Operaţional Comun România Ucraina - Republica Moldova 2007-2013: „IMPEFO - 

Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între Republica Moldova şi România privind produsele petroliere şi 

alimentare". 

Proiectul va fi implementat de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova, în parteneriat cu Autoritatea 

Naţională a Vămilor din România. 

Obiectivul general al proiectului este de a eficientiza managementul frontierei prin măsuri de modernizare a 

punctelor comune de trecere a frontierei între România şi Republica Moldova şi de a stabili o cooperare strânsă 

între autorităţile de frontieră din România şi Republica Moldova în scopul de a asigura un nivel ridicat de 

transparenţă și fiabilitate informaţională, în conformitate cu reglementările vamale pentru import şi export şi 

tranzitul de produse petroliere şi alimentare. 

Buletin Electronic nr. 1/ 2013  
Buletin Electronic publicat de Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operaţional Comun Romania – Ucraina –  

Republica Moldova 2007 – 2013, Program finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinatate şi Parteneriat. 
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Proiectul va fi implementat în 24 de luni, cu un buget total de aproximativ 3,5 milioane de Euro, din care 90% 

sunt asiguraţi de către Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România Ucraina - Republica 

Moldova 2007-2013. 

Rezultatele principale ale proiectului sunt: elaborarea studiilor de fezabilitate și de evaluare a impactului asupra 

mediului și proiectul tehnic necesar construirii unui Laborator Naţional Central în Chişinău care va fi dotat cu 

tehnologii pentru analizarea produselor petroliere şi alimentare, dotarea autorităților vamale din România cu un 

laborator mobil. Autoritățile  din Republica Moldova vor dispune și de două laboratoare mobile pentru 

efectuarea analizelor necesare. Se va consititui un grup bilateral de experţi pentru conformitatea 

reglementărilor vamale şi de accizare a produselor petroliere şi alimentare. 

Beneficiarii finali ai proiectului sunt Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Autoritatea Naţională a Vămilor din 

România. 

 

,,Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a Serviciului Mobil de Urgenţă pentru Reanimare şi Descarcerare 

(SMURD) prin intermediul unui sistem comun integrat pentru monitorizarea eficientă şi combaterea 

consecinţelor dezastrelor, pentru populaţia din zona graniţelor comune România, Ucraina şi Republica 

Moldova ’’ 

 

În data de 6 martie 2013 s-a semnat al doilea contract pentru un Proiect Major de Investiţii, finanţat în cadrul 

Programului Operaţional Comun România Ucraina - Republica Moldova 2007-2013: ,,Îmbunătăţirea capacităţii 

de răspuns a Serviciului Mobil de Urgenţă pentru Reanimare şi Descarcerare (SMURD) prin intermediul unui 

sistem comun integrat pentru monitorizarea eficientă şi combaterea consecinţelor dezastrelor, pentru populaţia 

din zona graniţelor comune România, Ucraina şi Republica Moldova ’’. 

Proiectul va fi implementat de către Ministerul Afacerilor Interne, România - Inspectoratul General pentru 

Situaţiile de Urgenţă, în parteneriat cu Inspectoratul General de Aviaţie din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova. De asemenea, Ministerul Sănătăţii din 

România participă în cadrul proiectului, ca asociat. 

Proiectul propune o soluţie de integrare a Serviciile Medicale de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare la nivel 

transfrontalier între România şi Republica Moldova şi va contribui la îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie, ca 

răspuns în situaţii medicale de urgenţă pentru populaţie şi precum și reducerea timpului răspuns în aria 

eligibilă. 

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni şi valoarea totală a bugetului este de aproximativ 6,7 

milioane de Euro, din care 90% sunt asiguraţi de către Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun 

România Ucraina - Republica Moldova 2007-2013. 

Prin proiect, partenerii români vor achiziţiona un un elicopter echipat pentru intervenții rapide, a cărei operare 

va fi asigurată de partea română, o autospecială de decontaminare personal, teren şi tehnică, respectiv 

echipamente specifice de intervenţie, în timp ce partenerul moldovean va achiziționa vehicule speciale pentru 

acordarea primului ajutor, îngrijire medicală de urgență și descarcerare, vehicule pentru lucrări de investigare 

radiometrică și chimică respectiv de evacuare a populației în caz de dezastru precum și mijloace mobile de 

radio-comunicații. 

Beneficiarii finali ai proiectului sunt locuitorii județelor românești: Iași, Vaslui, Galați, Tulcea, Brăila, precum și 

populația întregii Republici Moldova. 

 

ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN CADRUL PROIECTELOR AFLATE ÎN IMPLEMENTARE 

 
Caravana jurnaliștilor 

 

La sfârșitul lunii februarie 2013 s-a derulat caravana 
jurnaliștilor din România și Ucraina, în cadrul 
proiectului “Depaşind graniţele: dezvoltarea 
turismului montan”, cod MIS ETC 789, implementat 
cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene în 

cadrul Programului Operațional Comun România- 
Ucraina- Republica Moldova 2007-2013. Beneficiarul 
– “Business Center” ONG Cernauţi în cooperare cu 
Fundaţia Umanitară “Clopot” (România), Asociaţia 
Publică şi Ecologică  “Bukvytsya” Cernăuţi au 
conceput un itinerariu care a început în oraşul Vatra 
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Dornei din România şi s-a încheiat la Cernăuţi, perla 
Bucovinei de Nord. 

Voiajul de 11 zile a început în Bucovina de Sud, 
unde a fost vizitat un complex de mănăstiri incluse în 
lista Patrimoniului Mondial UNESCO – Voroneț, 
Moldoviţa, Suceviţa, trei locuri de rugăciune similare 
şi diferite în acelaşi timp, care au conservat picturile 
murale interioare şi exterioare până în zilele noastre. 
Vizitele au continuat la locuri de rugăciune unice din 
Ucraina. 

Ucraina a făcut o impresie placută reporterilor. Cei 
care au vizitat Kamyanets-Podilsky pentru prima 
oară au fost impresionaţi de impunătoarea Cetate 
Veche şi de frumuseţea oraşului. Este binevenită 
includerea Vechii Cetăți în turul Bucovinei alături de 
cetatea Hotinului, locație mai puţin promovată de 
către agenţiile de turism. 

Participanţii au concluzionat că şi partea ucraineană 
a Bucovinei este foarte atractivă pentru turişti. Acolo 
pot fi admirate zonele protejate ale Parcului National 
“Vyzhnytsky”, cu izvorul unic “Luzhky”, a cărui apa 

vindecă bulnavii de hemofilie. Există doar trei 
asemenea izvoare în Europa. Deosebit este și 
autenticul Muzeu de arte aplicate de la Vyzhnynsky. 

Turul s-a încheiat în Cernăuţi unde a fost vizitat 
Ansambul reşedinţei Mitropolitane Ortodoxe a 
Bucovinei şi Dalmației – în prezent sediul central al 
Univerisitatii Nationale Yuri Fedkovych. Au fost 
necesari 18 ani pentru ca acest complex, inclus în 
patrimoniul UNESCO, sa fie construit. 

În total la Caravana jurnaliștilor au participat 20 de 
reporteri (reprezentanţi ai presei tiparite, ediţii online, 
magazine turistice, radio şi televiziune) din toate cele 
trei ţări participante în program (Ucraina, România şi 
Republica Moldova).  

Reprezentanţii Oficiului Antenă Cernăuţi al 
Secretariatului Tehnic Comun au însoţit grupul de 
reporteri în Ucraina şi i-au familiarizat cu obiectivele 
și prioritățile Programului Operațional Comun 
România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, 
proiectele implementate şi realizările acestora. 

 

 

Conferința internațională „Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural – model de 
bune practici” 

 

În data de 15 februarie 2013, la Soroca, s-a 
desfăşurat Conferinţa internaţională „Conservarea şi 
restaurarea patrimoniului cultural – model de bune 
practici”. Această activitate este parte a proiectului 
„Bijuterii medievale: cetăţile Hotin, Soroca şi 
Suceava”, Codul MIS ETC 1098, implementat de 
Consiliul raional Soroca, în parteneriat cu Primăria 
oraşului Soroca, Municipiul Suceava şi Rezervaţia 
Cetatea Hotin. Proiectul prevede renovarea celor 3 
cetăţi: Suceava, Soroca, Hotin. Costul total al 
proiectului este de circa 3,2 milioane EUR, iar 
grantul oferit de Uniunea Europeană prin Programul 
Operațional Comun România–Ucraina–Republica 
Moldova 2007–2013 este de 2,7 milioane EUR. 

Conferinţa a avut ca scop punerea în evidenţă a 
monumentelor care trebuie valorificate şi 
conservate. La conferinţă au participat reprezentanţi 
ai Ministerului Culturii din Republica Moldova, 
Oficiului Antenă Chișinău al Secretariatului Tehnic 
Comun al programului, Asociaţiei Euroregiunea 
„Siret-Prut-Nistru”, Euroregiunii „Nistru”, Municipiului 

Suceava, Rezervaţiei de Stat de Istorie şi Arhitectură 
Cetatea Hotin, Consiliului Raional şi Primăriei 
oraşului Soroca. 

Cinci experți din județele Suceava, Iași, Botoșani, 
Vaslui și Galați au prezentat experiența lor în 
renovarea diferitor monumente din patrimoniul 
cultural și istoric al României. Au fost prezentate 
studii valoroase, s-a discutat despre importanța 
monumentelor ce urmează a fi renovate în cadrul 
proiectului și s-a menționat că interesul pentru istorie 
rămâne şi în continuare major şi acest subiect poate 
fi considerat o punte de colaborare transfrontalieră și 
pentru viitor. 

În particular, participanții au apreciat conferința ca  
un eveniment extrem de important pentru că oferă o 
excelentă platformă de comunicare și schimb de 
experiență între parteneri și specialiști. Spre 
exemplu, experții ce se ocupă de renovarea Cetății 
de Scaun de la Suceava sunt dornici să-și 
împărtășească  experiența bogată și foarte prețioasă 
în acest domeniu. O atenție deosebită a fost 
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acordată tehnicilor de săpături arheologice utilizate 
de către specialiștii din România, care au dat o 
valoare adăugată specială proiectului deoarece pot fi 
utilizate ulterior în reabilitarea  altor locații sau 
monumente istorice amplasate în aria Programului.  

Partenerii din Moldova și Ucraina au accentuat faptul 
că toate valorile istorice trebuie păstrate și 
promovate și în afara activităților proiectului și au 
ajuns la concluzia că există o multitudine de locații 
interesante: biserici, cetăți, arii protejate ce ar putea 
fi transformate, în viitor, în parcuri naționale. Este de 
menționat, că evenimentul în cauză nu a constituit 
doar o prezentare de activități, ci s-a transformat 
într-un forum, cu multe păreri şi propuneri noi, care 
trezesc un sentiment de optimism pentru o strânsă 
colaborare a insituțiilor implicate, dincolo de 
implementarea proiectului în cauză.  

Lucrările de restaurare a Cetății Soroca au demarat 
deja, iar finalizarea acestora este preconizată pentru 
anul 2014. 

 

 

Forumul de investiţii „Danube +” 
 

Forumul internaţional de investiţii “Danube +”, care a 
avut loc în oraşul Izmail, regiunea Odessa, a fost 
unul dintre evenimentele cele mai importante din 
cadrul proiectului „Crearea unui climat de investiţii 
favorabil în regiunile de graniţă din Ucraina şi 
România”, cod MIS-ETC 1214. Proiectul, 
implementat de beneficiarul Agenţia de Dezvoltare 
Regională din Odessa, împreună cu partenerii de 
proiect din România şi Republica Moldova, este 
finanţat prin Prioritatea 1 – „Către o economie mai 
competitivă a zonei de frontieră” a Programului 
Operaţional Comun România – Ucraina – Republica 
Moldova 2007-2013. 

În timpul evenimentului, beneficiarul, împreună cu 
partenerul român (Consiliul Judeţean Iaşi), au 
prezentat participanţilor Centrul Regional de 
Consultanţă (CRC), care a fost creat în perioada de 
implementare a proiectului. Principala activitate a 
Centrului constă în acordarea de consultanţă 
organizaţiilor străine interesate de implementarea de 
proiecte de investiţii pe teritoriul regiunii Odessa. 

Evenimentul s-a desfăşurat pe parcursul a două zile 
și a inclus un workshop şi o instruire pentru 
antreprenorii locali şi administratorii de firme din 
partea ucraineană a zonei de graniţă a Dunării, 

având drept scop atragerea de investitori străini şi 
interacţiunea cu reprezentanţii societăților 
internaţionale de investiţii. 

Participanţii au fost informaţi în legătură cu 
potenţialul de investiţii al regiunii dunărene 
ucrainiene, rezultatele implementării proiectului, 
importanţa planificării strategice pentru creşterea 
economică a oricărei regiuni şi experienţa practică 
privind atracţia investiţiilor în ţările europene. 

Forumul internaţional de investiţii “Danube +” s-a 
dovedit a fi un succes, având în vedere feedback-ul 
pozitiv, numărul mare de participanţi care au 
demonstrat un mare interes faţă de chestiunile 
abordate în cadrul Forumului şi discuţiile intense din 
timpul prezentărilor. Ca parte a laturii practice a 
Forumului, au avut loc două instruiri dedicate 
aprecierii apriori a unei propunerii de investiţii. În 
urma participării la training-uri, participanţii 
Forumului au primit certificate, atestând finalizarea 
cu succes a instruirii şi a seminarului „Atracţia 
investiţiilor străine”. 

Conform graficului de implementare a proiectului, al 
doilea Forum Internaţional de Investiţii este planificat 
a se derula în al doilea semestru al anului 2013. 
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EVENIMENTE DE INFORMARE ȘI COMUNICARE CU PARTICIPAREA STC  

ȘI A OFICIILOR ANTENA 

 

Sesiunea de instruire  privind  procedurile de achiziții în cadrul contractelor de grant, conform 

Ghidului Practic privind Procedurile de contractare pentru acţiunile externe ale Uniunii Europene 

(PRAG) 

 

În perioada 25-26 februarie 2013 a fost organizată sesiunea de instruire privind aplicarea prevederilor PRAG  

(Ghidului Practic privind Procedurile de contractare pentru acţiunile externe ale Uniunii Europene) pentru toate 

instituțiile din Republica Moldova,  implicate în  implementarea proiectelor de cooperare transfrontalieră în 

cadrul programelor  ENPI CBC și anume, Programul Operațional Comun România – Ucraina - Republica 

Moldova 2007-2013 și Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013. 

Proiectele selectate în cadrul ambelor programe de cooperare transfrontalieră sunt în faza de contractare sau 

la etapa inițială de implementare. În acest context, având în vedere caracterul nou și complexitatea  regulilor 

PRAG, sesiunea a fost organizată în scopul de a evita eventuale fonduri neutilizate/ costuri neeligibile legate de 

aplicarea procedurilor de achiziții. 

Împreună cu beneficiarii de grant și parteneri ai acestora, la acest eveniment, au participat și reprezentanți ai 

instituțiilor naționale relevante (Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat și Agenția Achiziții Publice) și ai 

Secretariatului Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România – Ucraina - Republica Moldova 

2007-2013. 

Participanții au fost foarte interesați și au participat activ la discuții. Datorită volumului mare a informației, 

accentul a fost pus pe mesajele - cheie referitoare la  principiile, succesiunea și angajamentele legale care 

decurg din implementarea contractului. Participanții au fost, de asemenea, foarte interesați de diferențele între 

regulile PRAG și legislația națională. În acest sens, participanții au convenit de comun să urmeze 

recomandările Autorității Naționale privind utilizarea procedurilor prevăzute în PRAG pentru  achizițiile 

secundare necesare pentru implementarea proiectelor. Instituțiile naționale implicate în managementul 

financiar al proiectelor au demonstrat o atitudine de susținere în acest sens. 

Această instruire a oferit participanților și oportunitatea de a împărtăși provocările cu care s-au confruntat pe 

perioada implementarii proiectelor, în vederea evitării cheltuielilor neeligibile. 
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Cea de-a patra reuniunea a managerilor de comunicare Interact ENPI 

 

Managerii de comunicare din cadrul autorităților comune de management si secretariatelor tehnice comune ale 

programelor ENPI CBC s-au întâlnit, pentru prima dată în 2013, la Bruxelles, în perioada 13-14 februarie. 

Reuniunea a fost organizată de către INTERACT. 

Din partea Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 au fost prezenți 

la reuniune, dna Lorena Popescu, ofițer informare și publicitate în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare 

Transfrontalieră Iași și dl. Bogdan Tanasă, ofițer informare și publicitate în cadrul Biroului Regional pentru 

Cooperare Transfrontalieră Suceava, care, împreună cu ceilalți participanți au dezbătut următoarele aspecte: 

metodologii de capitalizare, vizibilitatea rezultatelor programelor, pregătirea strategiilor de comunicare în 

programele viitoare și ultimele actualizări ale bazei de date KEEP. Această bază de date a fost gândită și 

organizată ca un instrument online care să cumuleze, să folosească și să asigure transferul de experiență 

dintre INTERACT și programele de cooperare teritorială. Pentru mai multe informații despre instrumentul de 

lucru KEEP poate fi accesată următoarea adresă web: http://www.territorialcooperation.eu/. 

Un alt punct important de pe agenda întâlnirii a fost Ziua Cooperării Europene (ECDay) 2013. La fel ca și prima 

ediție desfășurată în 2012, Ziua Cooperării Europene va fi sarbătorită în jurul datei de 21 septembrie. 

Celebrarea Zilei Cooperării Europene are ca scop îmbunătățirea vizibilității cooperării teritoriale europene prin 

diseminarea rezultatelor obținute și sublinierea diminuării disparităților și obstacolelor culturale, economice și 

sociale prin implementarea de proiecte transfrontaliere, transnationale și interregionale. Este momentul în care 

proiectele își fac cunoscute rezultatele și realizările către publicul larg, având în vedere calendarul curentei 

perioade de programare 2007-2013.  

Reprezentanții Interact ENPI CBC au propus ca, pentru fiecare țară în care se vor organiza acțiuni locale 

pentru sărbătorirea Zilei Cooperării Europene 2013, să existe un voluntar care să îndeplinească funcția de 

coordonator național. Printre atribuțiile coordonatorului național se regăsesc centralizarea de informații despre 

acțiunile locale ce vor fi organizate de către Programele componentei Cooperare Teritorial Europeană și 

comunicarea permanentă cu Interact ENPI CBC. Coordonatorul național pentru acțiunile locale ce se vor 

desfășura în România face parte din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara. 

În cadrul reuniunii au fost prezentate rezultatele analizei comparative privind activitatea de comunicare în 

cadrul programelor ENPI CBC curente, realizată de către Interact ENPI CBC  pe baza documentelor de 

comunicarea disponibile în cadrul fiecărui program. Pentru o mai bună coordonare a activităților de promovare- 

comunicare, s-a constatat necesitatea realizării de către beneficiari a unui plan de comunicare care va fi 

transmis structurilor de management în faza de contractare. Planul de comunicare și legătura permanentă cu 

ofițerul de comunicare din cadrul STC/ACM, consituie instrumente utile pentru beneficiarii de grant în 

implementarea acțiunilor de comunicare și vizibilitate. 

Și de această dată, întalnirea membrilor Rețelei Managerilor de Comunicare ENPI CBC s-a dovedit a fi o 

platformă de  schimb de experiență și mai ales, de pregătire a viitoarelor activități de comunicare. 

 

INFO: 

 

 În data de 11 aprilie 2013, s-a desfășurat la Bruxelles cea de-a opta reuniune a Comitetului Comun 

de Monitorizare (CCM) al Programului România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Printre altele, 

membrii CCM s-au întâlnit pentru a dezbate situația procesului de evaluare a aplicațiilor depuse în 

cadrul celui de-al doilea Apel de propuneri de proiecte, contractarea și începerea implementării 

proiectelor majore de investiții (LSP’s) dar s-au inițiat și demersuri privind perioada de programare 2014-

http://www.territorialcooperation.eu/
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2020. Printre participanți, notăm prezența dnei. Bodil Persson, Director adjunct al Directoratului de 

Dezvoltare si Cooperare Transfrontalieră din cadrul Comisiei Europene. Un sumar al deciziilor luate de 

către CCM va fi postat, în curând, pe site-ul oficial al Programului www.ro-ua-md.net. 

 S-au actualizat valorile maximale ale perdiem-urilor ce pot fi utilizate în contractele de grant finanțate 

de Uniunea Europeană (în cazul în care este necesară înnoptarea în altă locație decât cea de 

domiciliu). Noile valori aplicabile se gasesc la următoarea adresă de internet: 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm. Ultima actualizare a 

valorilor de perdiem a fost operată în data de 15.12.2012. 

 EU Neigbourhood Info Centre reprezintă unul dintre principalele instrumente de comunicare a 

proiectului „Sprijin în Comunicare si Informare ENPI”, lansat de Comisia Europeană în ianuarie 2009 în 

vederea conștientizării relației dintre Uniunea Europeană și vecinii acesteia de la Marea Mediterană și 

de la granița de Est. Accesând site-ul www.enpi-info.eu veți găsi informații utile, permanent actualizate, 

despre Parteneriatul Estic și despre oportunitățile de finanțare în țările partenere ale Programului 

Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 (Ucraina și Republica Moldova). 

 Autoritatea Comună de Management a Programului România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 şi-

a schimbat denumirea din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice. Noua denumire va fi utilizată în materialele promoţionale şi de 

comunicare precum şi în solicitările oficiale adresate Autorităţii Comune de Management.  
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