
Notă explicativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la cofinanţarea Proiectului ”Transport infrastructure 

rehabilitation in the Ungheni-Iasi cross-border area which aims at traffic streamline in the 

Sculeni border crossing point” (“Reabilitarea infrastructurii de transport în zona 

transfrontalieră Ungheni-Iași intru fluidizarea traficului în punctul de trecere a frontierei 

Sculeni”) 1HARD/3.1/22”” 

 

La data de 20 decembrie 2017 până pe 9 mai 2018, a fost lansat Apelul 1 de proiecte 

(HARD) în cadrul Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020. 

În scopul atragerii investiţiilor în raionul Ungheni şi valorificării oportunităţilor 

financiare oferite de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate în cadrul 

Programului sus menţionat, Consiliul Raional Ungheni (Partener Lider/Aplicant), în parteneriat 

cu Primăria municipiului Iaşi (Partener /Beneficiar), au elaborat conceptul de proiect ” 

“Transport infrastructure rehabilitation in the Ungheni-Iasi cross-border area which aims at 

traffic streamline in the Sculeni border crossing point” (“Reabilitarea infrastructurii de transport 

în zona transfrontalieră Ungheni-Iași intru fluidizarea traficului în punctul de trecere a frontierei 

Sculeni”). 

 Proiectul corespunde Obiectivului Tematic 7 al Programului “Îmbunătăţirea accesibilităţii 

către regiuni, dezvoltarea reţelelor şi sistemelor de transport şi comunicaţii”, Prioritatea 3.1 

“Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere a transportului şi TIC” şi are ca obiectiv general – 

Dezvoltarea relaţiilor economice în regiunea Iaşi – Ungheni prin îmbunătăţirea infrastructurii de 

transport în regiunea de frontieră pentru a facilita accesibilitatea şi tranzitul mărfurilor şi 

persoanelor în punctul de trecere a frontierei Sculeni Ro – Sculeni MD. 

 Activităţile proiectului, pentru raionul Ungheni sunt următoarele: 

- Reabilitarea drumului si infrastructurii rutiere adiacente străzile Industrială, Gh.Crestiuc, 

I. Creangă. O. Ungureanu – 2,185 km, cât şi amenajarea parcării din regiunea Lear 

Corporation şi fostul Combinat de conserve. 

Bugetul total al proiectului este de 1 823 712,43  Euro ( ≈ 32 782 142.79lei). 

Bugetul pentru Consiliul Raional Ungheni este de 499 257,91 Euro (≈8 974 410.56 MLD) 

Cofinanţarea solicitată din partea Consiliului Raional Ungheni este de 49 925,79 Euro (≈897 

441,04 lei) ceea ce constituie 2.74 % din valoarea totală a proiectului şi 10 % din valoarea totală 

a finanţării pentru Consiliul Raional Ungheni.  

Impactul pe termen lung al proiectului va consta în reţeaua drumurilor în sectorul 

industrial amenajată, ce corespunde normelor şi standardelor naţionale şi europene, care va crea 

oportunităţi de dezvoltare socio-economică a raionului, prin extindere a afacerilor existente sau 

crearea altor noi cu creşterea contribuţiilor la bugetele locale şi prin crearea unor noi locuri de 

muncă pentru locuitorii raionului.  

Prin iluminarea stradală, va spori gradul de securitate în zonă, se vor reduce riscurile de 

pricinuire intenţionată a daunelor agenţilor economici (se vor reduce cazurile de furturi, sau 



spargeri, etc., iar regiunea va fi accesibilă echipajelor organelor de drept pentru verificări de 

serviciu). 

Fluidizarea traficului în punctul de trecere a frontierei Sculeni, va reduce ambuteiajele şi 

uzura drumurilor municipale, respectiv, infrastructura drumurilor municipale va servi pentru o 

perioada mai mare de timp fără intervenţii de reabilitare. 
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