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I. PRIMII PAŞI SPRE O INFRASTRUCTURĂ
MAI BUNĂ
Implementarea proiectelor de
cooperare
transfrontalieră
România–Republica Moldova
a continuat pe parcursul
anului 2021.
În timp ce o parte dintre
proiecte au fost lansate recent,
altele sunt într-o fază avansată
de implementare, înregistrând
rezultate palpabile.
În această ediţie vă propunem
să aflaţi ce acţiuni urmează a fi
realizate în cadrul proiectelor
de infrastructură demarate
recent,
precum
şi să
descoperiţi ce rezultate au fost
atinse cu succes în cadrul
proiectelor aflate în plin proces
de implementare.
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Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere
din zona transfrontalieră (1HARD/3.1/47)

Consiliul Raional Nisporeni din Republica Moldova şi comuna Ţuţora din România implementează un proiect
pentru îmbunătăţirea infrastructurii de transport în zona de frontieră. Acesta urmăreşte dezvoltarea relaţiilor
economice şi instituţionale în regiunea Iaşi-Nisporeni, facilitarea accesibilităţii şi tranzitului de mărfuri şi
persoane la punctele de trecere a frontierei Sculeni şi Albiţa.
Proiectul prevede reabilitarea a 8 km de drum. Astfel, în Republica Moldova vor fi îmbunătăţite segmentele de
drum ce conectează Mănăstirea Vărzăreşti cu localităţile învecinate pentru a scurta distanţa rutieră dintre oraşul
Nisporeni şi drumul internaţional M1, frontiera cu România–Leuşeni–Chişinău–Dubăsari–frontiera cu Ucraina, dar
şi pentru a crea cea mai bună soluţie rutieră pentru traficul care vine de la Ungheni (Republica Moldova) spre Albiţa
(România). Totodată, în România vor fi îmbunătăţite segmentele de drum ce conectează satele Ţuţora, Oprişeni şi
Chipereşti cu DJ 249 pentru a reduce timpul de deplasare, a creşte accesibilitatea punctelor vamale Sculeni şi
Albiţa şi pentru a îmbunătăţi siguranţa participanţilor în trafic.
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Ştefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun,
Soroca-Vaslui (1HARD/4.1/93)
Conservarea şi promovarea patrimoniului cultural şi istoric al raionului Soroca şi al judeţului Vaslui este
obiectivul unui proiect implementat de Consiliul Raional Soroca din Republica Moldova în parteneriat cu
judeţul Vaslui şi Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” din Vaslui, România. În cadrul proiectului vor fi restaurate
monumente reprezentative din cele două regiuni şi organizate evenimente transfrontaliere menite să
consolideze identitatea culturală locală specifică şi dialogul cultural. De asemenea, urmează a fi finalizate
lucrările de restaurare a Cetăţii Soroca şi restaurat Ansamblul Monumental „Statuia ecvestră a domnitorului
Ştefan cel Mare”, situat în satul Băcăoani, judeţul Vaslui.
Proiectul are o valoare totală de peste un 1.664.118,40 Euro, dintre care cca 1.067.000 Euro este bugetul
gestionat de Consiliul Raional Soroca.
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Dezvoltarea infrastructurii - motor de cooperare
socio-economică în comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi,
şi în satul Sireţi, raionul Străşeni (1HARD/3.1/86)
Una dintre cele mai mari localităţi ale raionului
Străşeni - satul Sireţi - va fi conectată printr-o
nouă cale de acces la traseul naţional M5, PTF
Criva–Bălţi–Chişinău–Tiraspol–PTF
Cuciurgan.
Conform proiectului, noua arteră rutieră va uni
direct localitatea cu traseul naţional şi va oferi o
alternativă la cele două căi de acces spre Chişinău
şi Străşeni.

Sănătatea în mâini bune - spitale mai mari, îngrijire
mai bună, cei mai buni doctori pentru persoanele
din zona de graniţă (1HARD/4.1/24)
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea sectorului medical transfrontalier prin reabilitarea Centrului de
Sănătate Hînceşti din raionul Hînceşti, Republica Moldova, şi a Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor din judeţul Galaţi,
România. Vor fi dezvoltate şi implementate în comun programe de sănătate, bune practici de colaborare privind
reducerea riscurilor faţă de pericolele epidemiologice. Astfel, se urmăreşte crearea şi consolidarea unui
parteneriat transfrontalier durabil între instituţiile de sănătate din raionul Hînceşti şi cele din judeţul Galaţi.
Proiectul este realizat de Consiliul Judeţean Galaţi, România, în parteneriat cu Consiliul Raional Hînceşti,
Republica Moldova. Volumul de mijloace financiare gestionate de Consiliul Raional Hînceşti este de
472.739,71Euro, dintre care grant – 348.628,45 Euro, cofinanţare – 124.111,26 Euro.
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Reţea transfrontalieră integrată pentru servicii avansate
de sănătate în domeniul obezităţii, diabetului şi al altor
tulburări metabolice (1HARD/4.1/93)

imagine-simbol

Proiectul a fost lansat în iunie 2021 de către Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu” din Republica Moldova şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi,
România. Acesta îşi propune crearea şi dezvoltarea unei reţele transnaţionale şi multidisciplinare
(cercetare/servicii/ educaţie) formate din centre tematice interconectate, ce deservesc populaţia regională
în zona de frontieră. Alte acţiuni ale proiectului se referă la furnizarea de servicii medicale directe populaţiei
din regiune şi servicii de cercetare în beneficiul universităţilor partenere şi al unităţilor medicale;
modernizarea sistemului educa- ţional şi dezvoltarea instituţională a partenerilor prin achiziţionarea de
facilităţi şi înfiinţarea de laboratoare de cercetare şi predare în cele două instituţii partenere.
Proiectul este implementat în perioada 27 aprilie 2021-26 aprilie 2023.
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Pe urmele lui Ştefan cel Mare
(1HARD/2.1/107)
Două obiective turistice majore, dedicate erei lui Ştefan
cel Mare, vor fi reabilitate în cadrul unui proiect ce
prevede păstrarea patrimoniului cultural şi istoric din
zona transfrontalieră Vaslui-Hînceşti. Este vorba despre
Muzeul de Istorie şi Etnografie Ciuciuleni din raionul
Hîncesti, Republica Moldova, şi ansamblul monumental
de la Podul Înalt, judeţul Vaslui.
Muzeul din Ciuciuleni va fi modernizat prin configurarea unui concept de amenajare, funcţionare şi
revitalizare a unei săli dedicate domnitorului Ştefan cel Mare. Pe lângă investiţiile în infrastructură, vor fi
organizate activităţi de promovare pentru cele două obiective restaurate, precum şi a tradiţiilor și
obiceiurilor comune din zona transfrontalieră. Valoarea totală a proiectului este de 1.651.344,65 Euro, dintre
care 196.811,61 Euro constituie fondurile gestionate de Consiliul Raional Hînceşti.

Roboţi pentru recuperarea neuromotorie eficientă (1HARD/4.1/18)
Proiectul prevede creşterea eficienței serviciilor de sănătate în domeniul neurologiei, kinetoterapiei şi
neurochirurgiei.
Proiectul asigură înființarea și dotarea unui Centru de Robotică și Neuroreabilitare în cadrul Spitalului Clinic
de Recuperare din Iași. La Chișinău, proiectul finanțează construcția unei clădiri în cadrul Blocului I al
Institutului de Neurologie și Neurochirurgie.
Roboții de recuperare, utilizați în comun
Recuperarea medicală neurologică asistată de roboți înseamnă o terapie mult mai eficientă; pacientul nu își
mai susține propria greutate, iar recuperarea este mai rapidă. Robotul de recuperare crește și motivația
pacientului, încurajat de progresele recuperării membrelor inferioare și superioare.
Medicii din Iași și Chișinău își vor valorifica experiența în cadrul unor instruiri speciale pe teme de recuperare
neuromotorie, astfel încât pacienții din Republica Moldova și România să fie cât mai eficient recuperați.
Durata de implementare a acestui proiect este de 24 luni, până în decembrie 2023. Proiectul are o valoare
totala de 6.6 milioane lei, iar partenerii sunt Municipiul Iași, Institutul de Nerurologie și Neurochirurgie din
Chișinău, alături de Spitalul Clinic de Recuperare din Iași.
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Călător pe meridiane culturale (1HARD/2.1/1)

În cadrul proiectului, ce are drept scop promovarea culturii locale şi păstrarea patrimoniului, va fi reparat capital
un drum unic din Republica Moldova, din pavaj de granit şi care are o vechime de aproape 100 de ani - strada
centrală Ştefan cel Mare din oraşul Făleşti. De asemenea, va fi reconstruit şi Muzeul Raional de Istorie şi Etnografie
„Lazăr Dubinovschi”.
De partea cealaltă a Prutului va fi reconstruit Muzeul „Ion Creangă” (Casa Bojdeucă – clădire de patrimoniu,
curtea interioară şi clădirea-muzeu). Proiectul este realizat de Primăria oraşului Făleşti şi Consiliul Ra- ional
Făleşti din Republica Moldova în parteneriat cu Consiliul Judeţean Iaşi. Valoarea totală a proiectului este de
1.721.162,59 Euro, din care 1.500.000 Euro sunt fonduri europene.
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Conservarea şi promovarea
patrimoniului cultural şi
istoric în zona
transfrontalieră Iaşi şi Soroca
(1HARD/2.1/88)
Biserica „Sfântul Dumitru” din Soroca, Republica
Moldova, şi Parohia „Sfinţii Teodori” din Iaşi, România, îşi
vor recăpăta frumuseţea de altădată ma restaurărilor ce
vor fi realizate în cadrul proiectului transfrontalier. Pe
parcursul a doi ani vor fi efectuate lucrări de reabili- tare şi
conservare a stării actuale a obiectivelor patrimoniului
cultural, acestea fiind ameninţate de degradare şi posibile
catastrofe naturale.

Sustenabilitatea, mobilitatea și accesibilitatea în regiunea
transfrontalieră Cahul – Oancea – o mai bună infrastructură de
transport (1HARD/3.1/12)
Proiectul se referă la reabilitarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Cahul-Oancea.
Astfel, în Republica Moldova vor fi reparați peste 3 km de drum de la Autogara Cahul spre vama CahulOancea. Acest drum, care trece prin centrul orașului Cahul, va fi a doua conexiune cu punctul de trecere al
frontierei Oancea. Proiectul prevede reabilitarea drumului, instalarea corpurilor de iluminat, crearea
pistelor pentru bicicliști, reparația canalizării pluviale. Costul total al proiectului este de 2 milioane Euro.
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II. PROIECTE ÎN ACŢIUNE
Îmbunătăţirea infrastructurii de operare a Serviciului
Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare şi de
pregătire a personalului de intervenţie în situaţii de
urgenţă în zona transfrontalieră dintre Republica
Moldova şi România – SMURD 2-2/4.2/1
Proiectul transfrontalier SMURD–2
prevede reconstrucţia a două
puncte de operare SMURD la
Ungheni şi Cantemir, construcţia a
patru
platforme
de
aterizaredecolare
pentru
elicopterele SMURD în preajma a
patru spitale din municipiile
Chişinău, Bălţi şi Cahul şi trei
platforme în România (Iaşi, Galaţi,
Botoşani sau Vaslui). Două Unităţi
de Primire a Urgenţelor vor fi
deschise la Chişinău şi Bălţi.
În cadrul proiectului
sunt
achiziţionate autospeciale dotate
cu
echipament
medical
performant pentru acordarea
primului ajutor calificat şi
transportarea pacienţilor la spital, dar şi pentru efectuarea lucrărilor de descarcerare şi salvare. Alte activităţi
se referă la con- struirea unui poligon de pregătire pentru personalul din serviciile de urgenţă din ambele
state, precum și îmbunătăţirea cadrului juridic privind desfăşurarea intervenţiilor transfrontaliere.
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Valorificarea inteligentă a deşeurilor agroalimentare
industriale (2SOFT/1.2/83)
Universitatea Tehnică a Moldovei în parteneriat cu Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din
Iaşi, România, îşi consolidează capacităţile de cercetare şi inovare
pentru utilizarea eficientă a deşeurilor agroalimentare industriale,
obţinute în urma prelucrării strugurilor, fructelor şi legumelor.
Impactul transfrontalier al proiectului constă în formarea unor echipe
comune de cercetare-inovare în gestionarea deşeurilor industriale
agroalimentare. Laboratoarele existente vor fi dotate cu echipamente specifice care să permită sistematizarea informaţiilor cu privire la
tipul şi cantitatea deşeurilor industriale agroalimentare generate de
firmele agricole din România și Republica Moldova, modul de
gestionare a acestora, dar şi crearea unei baze de date comune.
Totodată, urmează a fi elaborat un ghid de bune practici pentru
recuperarea inteligentă a deşeurilor, destinat întreprinderilor care
prelucrează struguri, fructe şi legume. Astfel, aceste deșeuri pot fi
valorificate într-o manieră inteligentă, fără a mai afecta mediul și
comunitățile din zona transfrontalieră. Componentele bioactive pot
fi recuperate și reutilizate în industria alimentară, în timp ce
biosolvenții din deșeuri agricole sunt o soluție eficientă de purificare
a apelor contaminate. Mai multe detalii despre proiect vedeţi
accesând link-ul intelwastes.utm.md

Educaţie antreprenorială colaborativă (2SOFT/1.1/1)
Scopul proiectului constă în consolidarea cooperării transfrontaliere dintre mediul academic şi cel economic
pentru a oferi studenţilor educaţie la cele mai înalte standarde în domeniul antreprenoriatului.
Proiectul, în valoare de 381,877.60 Euro, este implementat în perioada septembrie 2020-martie 2022 de
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, în calitate de lider de proiect, în
parteneriat cu Universitatea Tehnică din Moldova, Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Iaşi
şi Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi.
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Patogenii nu au graniţe: îmbunătăţirea prevenirii,
controlului şi supravegherii infecţiilor nosocomiale
pe ambele maluri ale Prutului (2SOFT/4.1/138)

Cooperarea transfrontalieră între România şi Republica Moldova a contribuit la implementarea unei noi
metode de dezinfecţie a spaţiului la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”.
Instituţia medicală a fost dotată anul trecut cu cinci aparate de nebulizare a soluţiei antiseptice, utilizate în
secţiile de reanimare şi terapie intensivă, dar şi în alte zone cu risc de infecţie din cadrul instituţiei.
Totodată, au fost achiziţionate şi circa două tone de dezinfectant pentru aparatele respective. Bugetul
proiectului este circa 216,929.75 Euro, dintre care mai mult de 100 mii au fost alocaţi pentru achiziţia a 11
nebulizatoare destinate spitalelor de pe ambele maluri ale Prutului. Mai multe detalii despre proiect
vedeţi aici.
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Îmbunătăţirea calităţii şi capabilităţii acţiunilor
de urgenţă comune în zona transfrontalieră
(2SOFT/4.2/146)
Acţiunile proiectului au menirea de a contribui la prevenirea dezastrelor
naturale şi a celor provocate de oameni prin investiţii în echipamente
speciale performante pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. Alte acţiuni
comune prevăzute de proiect vizează prevenirea inundaţiilor, protecţia
şi împădurirea albiilor râurilor din zona transfrontalieră, educarea şi
promovarea voluntariatului în rândul populaţiei pentru conştientizarea
importanţei măsurilor de prevenire a dezastrelor.
Proiectul are o valoare totală de 325.000 mii Euro, dintre care 90% sunt
finanţate de Uniunea Europeană, iar 10% reprezintă cofinanţarea
partenerilor proiectului - Consiliul Raional Ungheni, Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Euronest-Iaşi şi Primăria municipiului Iaşi.
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Oficiul Antenă al Secretariatului Tehnic Comun
continuă vizitele de suport pentru beneficiarii
proiectelor aflate în faza de precontractare şi
implementare din cadrul Programului Operaţional
Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

Vă vom ține la curent cu ultimele noutăți!

Oficiul Antenă al Secretariatului Tehnic Comun este găzduit de Instituţia Publică “Oficiul de Gestionare a
Programelor de Asistenţă Externă”. Vă încurajăm să ne contactaţi la adresa de email romd.helpdesk@ogpae.md
Totodată, pentru a fi la curent cu toate noutăţile din cadrul Pogramului Operaţional Comun RomâniaRepublica Moldova 2014-2020, puteţi accesa www.ro-md.net.
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