
Proiecte mari de infrastructură

 Pe 14 noiembrie a.c. Comisia Europeană a aprobat cele patru proiecte mari de infrastructură propuse 

pentru finanțare prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020. Valoarea totală 

a acestora este de 40,5 milioane de euro, din care 24,3 milioane de euro reprezintă contribuția UE.

Proiectele aprobate sunt:
 1. Infrastructură de comunicații; 
 2. Cooperare Regională pentru Prevenirea şi Combaterea Criminalităţii Transfrontaliere România-

Moldova;
 3. Îmbunătăţirea structurii de operare SMURD;
 4. Reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe granița România - Moldova, 

respectiv birourile vamale Albiţa - Leușeni, Sculeni - Sculeni și Giurgiulești – Giurgiulești.
În prezent, proiectele se află în etapa de pre-contractare, urmând ca toate cele patru contracte de grant să se 

semneze în prima jumătate a anului 2019. Beneficiarii proiectelor mari de infrastructură se bucură de sprijinul 

permanent al structurilor de management ale Programului pentru a finaliza documentele necesare contractării.

241 de proiecte HARD și SOFT, în evaluare

 În urma închiderii celor două apeluri, la nivelul Programului au fost depuse 241 de proiecte, HARD şi 

SOFT. Dintre acestea, 162 vizează fondurile alocate apelului de proiecte SOFT (proiecte care nu au o 

componentă de infrastructură sau valoarea acestei componente este mai mică de 1 milion de euro), iar 79 de 

proiecte solicită finanțare pentru investiții de tip HARD (proiecte care au o componentă de infrastructură de cel 

puțin 1 milion de euro).
 În urma constituirii Comitetelor de Selecţie a Proiectelor pentru ambele apeluri, toate aplicaţiile au intrat 

în etapa de evaluare administrativă şi a eligibilităţii. Aceste comitete sunt formate din membri cu drept de vot din 

România şi Republica Moldova, evaluatori interni din cadrul Secretariatului Tehnic Comun si al Oficiului Antenă 

Chişinău, observatori din partea Autorităţii de Management, precum şi reprezentanţi ai Autorităţilor Naţionale 

din ambele state.
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 În urma finalizării acestei etape de evaluare pentru toate proiectele depuse,  aplicanţii vor fi notificaţi cu 

privire la punctajele obţinute şi/sau la clarificările care vor fi cerute pentru procesul de evaluare.
 Structurile Programului îi invită pe toţi cei care au depus propuneri de proiecte în cadrul Programului să verifice 

periodic adresele de contact (e-mail/fax) menţionate în aplicaţii, pentru a putea răspunde în timp util tuturor 

solicitărilor cu privire la evaluarea proiectelor şi a paşilor de urmat.

 Toate noutăţile cu privire la Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2010 

pot fi consultate pe pagina web a Programului ,.http://www.ro-md.ro-ua-md.net/ro/
Totodată, pentru  a veni în sprijinul benificiarilor/potenţialilor aplicanţi sau a diferiţilor actori interesaţi de 

implementarea Programului, structurile responsabile pot fi contactate la următoarele adrese de e-mail:
 »  Autoritatea de Management:  info.ro-ua-md@mdrap.ro
 »  Secretariatul Tehnic Comun:  helpdesk@brctiasi.ro
 »  Oficiul Antenă Chişinău:  oficiul-cbc@gov.md

 Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 este finanțat de Uniunea 

Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate. Alocarea financiară a Uniunii este de 81 

milioane de euro. Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România şi Republica Moldova şi va 

contribui la atingerea obiectivului general al Instrumentului European de Vecinătate: evoluţia către o regiune de 

prosperitate şi bună vecinătate, realizată prin acţiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor 

membre şi nemembre ale UE care se învecinează.


