București, 10.11.2021
Comunicat de presă
privind începerea lucrărilor de construcție la birourile vamale Sculeni și Albița – proiectul „Reabilitarea
și modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe granița România - Moldova, respectiv birourile
vamale Albița - Leușeni, Sculeni - Sculeni și Giurgiulești - Giurgiulești" - RMCO/4.3/1
În data de 4 noiembrie 2021, Direcția Regională a Finanțelor Publice Iași a emis ordinul de începere a
lucrărilor la birourile vamale de frontieră Sculeni și Albița, urmând ca în săptămâna 8-12 noiembrie a.c
să fie predate amplasamentele. De asemenea, în cursul anului 2022, vor demara lucrări de aceeași
amploare și la punctul vamal Sculeni din Republica Moldova. Reabilitarea birourilor vamale face parte
din activitățile proiectului ,,Reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe granița
România - Moldova, respectiv birourile vamale Albița - Leușeni, Sculeni - Sculeni și Giurgiulești Giurgiulești" – RMCO/4.3/1 și presupune lucrări atât modernizare a cladirilor și instalațiilor de apă și
electrice, reparații de platforme, piste de control, căi de circulație rutieră și pietonală.
Estimând că timpii de traversare a frontierei vor crește, atât pentru călători cât și pentru
transportatorii de mărfuri, pentru a veni în sprijinul persoanelor care nu se supun controlului sanitarveterinar și pentru siguranța alimentelor, Direcția Generală a Vămilor și Serviciul Vamal al Republicii
Moldova sugerează utilizarea de rute alternative, cum ar fi punctele de trecere a frontierei Stânca
Costești, Rădăuți Prut, Oancea, Giurgiulești.
În prezent, birourile vamale de frontieră Sculeni, Albița și Giurgiulești sunt birouri vamale incluse în
lista posturilor de inspecție la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare și pentru
siguranța alimentelor, urmând a se face demersuri pentru includerea biroului vamal de frontieră
Stânca Costești în această listă.
Proiectul RMCO/4.3/1 de infrastructură mare este implementat de Agenția Națională de Administrare
Fiscală (în calitate de beneficiar lider), în parteneriat cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Iași și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
și reprezintă unul din proiectele majore de investiţii de importanţă strategică pentru dezvoltarea zonei
de frontieră între statele partenere.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun RomâniaRepublica Moldova 2014-2020 prin Instrumentul European de Vecinătate.
Bugetul total al proiectului este de 10.000.000,00 euro, din care 6.428.000,00 euro reprezintă valoarea
totală a grantului (64,28% din bugetul proiectului), restul reprezentând contribuția proprie a
guvernelor celor două state partenere.
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Uniunea Europeană este constituită din 27 de state membre care au
decis să-şi unească treptat cunoștințele, resursele şi destinele. Pe
parcursul a 50 de ani de extindere teritorială au construit împreună o
zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând
totodată diveristatea culturală şi libertăţile individuale. Uniunea
Europeană s-a angajat să disemineze realizările şi valorile sale cu
state și oameni din afara graniţelor sale.

