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COMUNICAT DE PRESĂ 

Alte două proiecte bazate pe parteneriate transfrontaliere,  
finanţate din fonduri europene 

 
Oficiul Antenă al Secretariatului Tehnic Comun (STC) continuă vizitele de suport pentru beneficiarii proiectelor 
aflate în faza de precontractare și implementare din cadrul Programului Operațional Comun România-Republica 
Moldova 2014-2020. 
 
Experții Oficiului Antenă al STC s-au deplasat recent la Consiliul Raional Ungheni, care în colaborare cu Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară Euronest, Iași, și Primăria municipiului Iași este în proces de realizare a două 
proiecte bazate pe parteneriate transfrontaliere. 
 
Proiectul “Îmbunătăţirea calităţii şi capabilităţii acţiunilor de urgenţă comune în zona transfrontalieră” a fost lansat în 
luna februarie anul curent cu perioada de implementare de 18 luni.  
 
Violeta Petre, coordonatoarea proiectului, şefa Centrului de resurse şi atragere a investiţiilor din cadrul Consiliului 
Raional Ungheni, susţine că împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest,Iași, au întocmit un 
plan comun de acţiuni menit să contribuie la prevenirea dezastrelor naturale și ale celor provocate de oameni prin 
investiții în echipamente speciale performante pentru intervenții în situaţii de urgență. „Echipamentul ce urmează 
a fi achiziţionat va contribui la scurtarea timpului de intervenţie în situaţii de urgenţă. Intervenţiile vor fi mai eficiente, 
deoarece tehnica nouă va asigura o mai mare accesibilitate în diferite zone”, a menţionat în cadrul şedinţei Violeta 
Petre.  
 
Alte acţiuni comune prevăzute de proiect vizează prevenirea inundațiilor, protecția și împădurirea albiilor râurilor 
din zona transfrontalieră, educarea și promovarea voluntariatului în rândul populației pentru conștientizarea 
importanței acțiunilor de prevenire a dezastrelor. 
 
Proiectul are o valoare totală de 325,0 mii Euro, dintre care 90% sunt finanţate de Uniunea Europeană, iar 10% 
reprezintă cofinanţarea partenerilor proiectului.  
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Al doilea proiect este la etapa de precontractare şi se referă la reabilitarea infrastructurii de transport în regiunea 
transfrontalieră Ungheni-Iaşi, pentru fluidizarea traficului către punctul de trecere a frontierei Sculeni. Costul total al 
proiectului este de circa 1477,0 mii Euro, dintre care peste 449,0 mii constituie fonduri ce urmează a fi gestionate 
de către Consiliul Raional Ungheni. 
 
Menţionăm că Uniunea Europeană a alocat 81,0 milioane Euro pentru Programul Operaţional Comun 

România-Republica Moldova 2014-2020, beneficiari fiind un șir de autorități/instituţii publice şi asociaţii obşteşti 

din Republica Moldova, precum și din patru judeţe din România - Botoșani, Vaslui, Iași, Galați. 

Oficiul Antenă al Secretariatului Tehnic Comun este instituit în cadrul Oficiului de Gestionare a Programelor de 
Asistenţă Externă - structură ce oferă suportul necesar autorităților/instituţiilor publice, 
beneficiarilor/partenerilor de proiecte din cadrul programelor de cooperare transfrontalieră şi 
transnaţională. 

 

Pentru informaţii suplimentare:  

Elena Veselovscaia 
Team leader al Oficiului Antenă STC 
Tel.: 076778347 
E-mail: elena.veselovscaia@ogpae.gov.md  
08.07.2021 
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Acest material a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Continutul este doar în responsabilitatea 

Oficiului Antenă şi nu poate fi considerat, în nicio circumstanţă ca reflectând poziţia Uniunii Europene, sau a 

Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014 - 2020. 


