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PROIECTE ÎN DERULARE - INFORMAȚII  DIN ARIA PROGAMULUI
 

Proiectul RETRANS - reabilitarea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră Ungheni-Iași
care vizează eficientizarea traficului în punctul de trecere a frontierei Sculeni 1HARD 3.1/22

Proiectul RETRANS are ca obiectiv general dezvoltarea relațiilor economice în regiunea Iași-Ungheni,
prin îmbunătățirea infrastructurii de transport în zona de frontieră, pentru a facilita accesibilitatea și
tranzitul mărfurilor și persoanelor la punctul de frontieră Sculeni (RO) -Sculeni (MD) pentru o perioadă
de 24 de luni.   

Un sector de drum strategic pentru raionul Ungheni

 Drumul de ocolire al orașului Ungheni, către punctul de frontieră
Sculeni, deservește atât comunitatea locală, cât și 2778 angajați și 36
de firme din zona economică liberă Ungheni-Business. Proiectul
RETRANS reabilitează un sector de drum esențial pentru rețeaua de
drumuri locale. Lucrările constau în reasfaltare, repararea
trotuarelor, amplasarea de borduri, reabilitarea sistemului de drenaj,
marcaj rutier, semnalizare rutieră și iluminatul stradal.

Proiectul RETRANS este finanțat prin Programul
Operațional Comun România-Republica
Moldova 2014 - 2020 și este implementat de
Consiliul Raional Ungheni (lider de proiect) și
Municipiul Iași (partener).
 Valoarea totală a proiectului  este de 
1.823.712,43 euro, cu o contribuție a Uniunii
Europene de 1.477.294,71 euro.

 Investiții și la Iași

În cadrul proiectului se vor moderniza drumurile de incintă existente aferente parcului Tehnopolis din
municipiul Iași: suprafaţa de teren care face obiectul lucrărilor ajunge la aproape 80.000 mp şi
deserveşte şi activitatea Biroului Vamal Iași. În prezent, drumurile de incintă sunt din dale de beton
degradat. Proiectul prevede, pe lângă reabilitarea drumurilor de incintă și amenajarea de trotuare,
locuri de parcare cu spaţiu de serviciu, sală de așteptare și sală de mese, zonă accesibilă pentru șoferii
de camioane ce staționează pentru formalitățile vamale. O altă componentă a proiectului vizează
montarea a 54 de stâlpi de iluminat stradal care nu vor fi conectaţi la reţeaua de iluminat public şi vor
funcţiona independent, utilizând panouri fotovoltaice, precum și circuite de supraveghere video cu
circuit închis.
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Trecutul are un nou viitor - cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului
cultural în Galați, România și Hâncești, Republica Moldova - proiectul 1HARD/2.1/25

Proiectul este implementat de Consiliul Județean Galați și Consiliul Raional Hâncești, pe o perioadă
de doi ani și vizează în principal îmbunătățirea, prin lucrări de extindere și restaurare, a două
monumente istorice și de arhitectură. În Galați, monumentul Casa Gheorghiade va avea o nouă
strălucire prin construcția unei săli de spectacole în cadrul Centrului Cultural Dunărea de Jos. 

PROIECTE ÎN DERULARE - INFORMAȚII  DIN ARIA PROGAMULUI
 

În prezent, Centrul Cultural Dunărea
de Jos promovează arta, cultura şi
civilizaţia, precum și actul cultural de
calitate în toate mediile sociale. Casa
Gheorghiade găzduiește o Școală de
Artă, Centru de tradiții și arte
populare, o editură, un studio de
înregistrări, organizând și  festivaluri
tematice în fiecare an. 
Cei 700 de elevi din cadrul Școlii de
Arte (actorie, artă foto, canto muzică
populară, canto muzică uşoară,
chitară/vioară, saxofon, pictură,
grafică, dans clasic, pian, percuţie,
acordeon /orgă) își vor putea organiza
spectacolele în noua sală.

Casa Gheorghiade - Centrul Cultural
"Dunărea de Jos", două imagini la o
distanță de un secol.

Patrimoniu istoric industrial pus în valoare în Republica Moldova - Moara de la Mereșeni, Hâncești

Moara cu aburi, construită în 1908 și finalizată în 1912  reprezenta o inovație pentru acel moment, prin
randamentul ridicat. 
Mecanismele de măcinare importate din Germania erau alimentate electric, de la un generator cu aburi ce
folosea apa din iazurile din zonă. În acea perioadă morile din Republica Moldova foloseau apa sau vântul.

Foto credit - Maxim Ciumash 3



 

PROIECTE ÎN DERULARE - INFORMAȚII  DIN ARIA PROGAMULUI
 

Pe lângă investițiile în obiectivele de patrimoniu, proiectul prevede și promovarea patrimoniului local
cultural și istoric, pentru atragerea vizitatorilor în județul Galați și în raionul Hâncești și  dezvoltarea
unei strategii eficiente privind valorificarea și promovarea patrimoniului din cele două zone. 
Bugetul total al proiectului este de 1.737.165,98 euro, iar valoarea grantului alocat proiectului este de
1.499.869,86 euro. 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este doamna Angela Teodorov, responsabil
promovare, Direcția de Dezvoltare Regională, Consiliul Județean Galați, telefon 0236.302.556, e-mail:
ddr@cjgalati.ro.

Trecutul are un nou viitor - cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului
cultural în Galați, România și Hâncești, Republica Moldova - proiectul 1HARD/2.1/25

Moara cu aburi de la Mereșeni, raionul Hâncești reprezintă unul din puținele obiective de patrimoniu
industrial de acest fel care s-au păstrat în Republica Moldova. 
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Continuă investițiile în cultura și patrimoniul transfrontalier: proiectul „Eminescu: o cultură – 
 o rută în zona transfrontalieră Botoșani-Bălți”- 1HARD/2.1/60 

Proiectul „Eminescu: o cultură – o rută în zona transfrontalieră Botoșani-Bălți”, cu o valoare totală de 1,6
milioane de euro, promovat de Primăria Municipiului Botoșani și Primăria Municipiului Bălți va dezvolta
noi rute turistice între cele două orașe, prin construcția unor obiective noi și prin reabilitarea celor
existente. 

La Botoșani, traseul pietonal cultural „Mihai Eminescu”, începând din Centrul Istoric al municipiului
Botoșani, urmărește obiectivele: Centrul Național de Informare Turistică Botoșani, Aleea Cafenelelor,
Restaurantul Ciocârlia, Biserica Uspenia, locul nașterii poetului Mihai Eminescu, Casa Sommer, clădirea
Primăriei Municipiului Botoșani, Teatrul Mihai Eminescu, Parcul Mihai Eminescu și Colegiul Național
Mihai Eminescu. 

100 de plăci din piatră naturală
(travertin) vor fi inscripționate cu
cele 98 de strofe ale poeziei
”Luceafărul"; pe placa cu numărul
99 se vor grava date despre poezia
Luceafărul, iar pe cea cu numărul
100, date despre poetul Mihai
Eminescu. 
Aceste plăci vor fi încadrate în
traseul prezentat, prima piatră
fiind amplasată în fața Centrului
Național de Informare și
Promovare Turistică Botoșani,
urmând ca ultima piatră, cu
numărul 100, să fie amplasată în
fața Liceului ”Mihai Eminescu”. 

Două foișoare din parcul
Mihai Eminescu din
Botoșani vor fi
consolidate si reabilitate,
racordate la rețeaua de
energie electrică și
dotate cu camere de
supraveghere. 
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PROIECTE ÎN DERULARE - INFORMAȚII  DIN ARIA PROGAMULUI
 

O sală de spectacole inedită la Botoșani

În clădirea cu sticlă din Centrul Istoric din Botoșani va fi amenajat un centru de conferințe multimedia
care va purta numele poetului care a marcat profund mentalul cultural din România și Republica
Moldova.

Acest proiect pune în valoare moștenirea eminesciană și prin organizarea de evenimente culturale în
Botoșani și Bălți, care să implice tinerii din aria de implementare a proiectului, precum expoziții,
concursuri și cercetare literară. Traseul cultural dezvoltat va contribui la dezvoltarea turismului, prin
dezvoltarea şi promovarea unui produs turistic cultural comun și susținerea activității centrelor de
promovare turistică din cele două orașe.
Informații suplimentare despre implementarea acestui proiect sunt disponibile la Primăria Botoșani,
manager de proiect Raluca Bălășcău, email raluca.balascau@primariabt.ro, telefon 0040 372 316 760
sau pe contul Facebook al proiectului - https://www.facebook.com/eminescuCBC.

La Bălți, traseul cultural „Mihai Eminescu” va include Aleea Lacului cu Nuferi, Aleea Clasicilor, Aleea
Plopilor fără Soț, Aleea Luceafărului. La intrarea Parcului Central va fi construit un lac artificial,
teatrul de vară va fi reabilitat și echipat cu o scenă mobilă, iar parcul va fi dotat cu mobilier modern.
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ZIUA COOPERĂRII EUROPENE - SĂRBĂTORITĂ LA IAȘI ȘI CAHUL

La 24 septembrie 2022, structurile de management ale Programului Operațional Comun România-
Republica Moldova au organizat, la Iași și Cahul, Ziua Cooperării Europene 2022 – Tinerii și tradițiile.

Celebrarea celei de-a 11 ediții a Zilei Cooperării
Europene a avut loc la Iași și Cahul, cu două
evenimente on-site și transmisie live pe pagina
de Facebook a Programului România-Republica
Moldova 2014-2020. Conceptul evenimentului,
intitulat ”Tinerii și tradițiile” a prevăzut
derularea simultană, a unor ateliere practice de
meșteșuguri tradiționale pentru copii. 

Atelierele au valorificat rezultatele proiectului
2SOFT/2.1/113 -„Renașterea meșteșugurilor
autentice populare – moștenire culturală
comună ca punct focal pentru dezvoltarea
economică și turistică durabilă"- prin care a fost
promovat artizanatul din regiune.

Cele două ateliere au inițiat copii și adolescenți în
activități precum pictură naivă pe linguri de lemn,
olărit și modelaj lut, țesut la gherghef, broderie,
croșetare (semne de carte), confecționarea
păpușilor și tablourilor din fibre vegetale. 
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ZIUA COOPERĂRII EUROPENE - SĂRBĂTORITĂ LA IAȘI ȘI CAHUL

Atelierele animate de meșteri tradiționali s-au
derulat la Palatul Culturii din Iași și la Palatul de
Cultură „Nicolae Botgros” din Cahul. 

De asemenea, evenimentele au fost transmise
online pe pagina de Facebook a Programului ”ENI
CBC Romania- Republic of Moldova 2014-2020”,
participanții putând interacționa în cadrul
acestor ateliere practice.

Ziua Cooperării Europene este sărbătorită
de programele de cooperare teritorială
finanțate de Uniunea Europeană, pentru a
marca buna vecinătate și valorile comune
care unesc comunitățile aflate la granițele
interne și externe ale Uniunii.
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NOUTĂȚI INTERREG NEXT ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA

Perspective de finanțare în perioada 2021-2027
 
 
 

Autoritatea de Management pentru viitorul program Interreg NEXT România – Republica Moldova a
publicat  documentul de programare transmis spre aprobare Comisiei Europene

Documentul poate fi consultat pe pagina web https://ro-md.net/ro/2021-2027/programare și
conține prioritățile de finanțare și bugetul alocat pentru perioada 2021-2027 pentru proiectele
de cooperare transfrontalieră România-Republica Moldova.

Vă recomandăm să consultați documentul de programare, pentru a vă familiariza cu elementele
cheie privind finanțarea proiectelor transfrontaliere ce urmează să fie derulate în următorii ani. 

Promovarea 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.

Îmbunătățirea accesului egal la servicii de educație incluzive 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;

Îmbunătățirea eficienței administrației publice prin promovarea cooperării
legale și administrative, precum și a cooperării între cetățeni, actorii și
instituțiile societății civile, îndeosebi pentru depășirea obstacolelor legale,
privind capacitatea și altor tipuri de obstacole în regiunea transfrontalieră.

Managementul trecerii frontierei, mobilitatea și managementul migrației.
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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
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