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Comunicat de presă privind organizarea conferinței de începere a 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

Agenția  Națională  de  Administrare  Fiscală  organizează  conferința  de  începere  a 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,  la data de 22.12.2021, ora 11, la Hotel Rin
Central, sala Nicolae Iorga, din București, str. Traian nr. 57.
Acest proiect 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 România-Republica
Moldova 2014-2020 prin Instrumentul European de Vecinătate.
Obiectiul general al proiectului vizează modernizarea birourilor vamale Albița, Sculeni și Giurgiulești de pe teritoriul
României și a  birourilor vamale Leușeni, Sculeni și Giurgiulești de pe teritoriul Republicii Moldova și îmbunătățirea
condițiilor de efectuare a controlului vamal conform cerințelor internaționale, prin:

 dotarea cu echipament specializat de control vamal și sisteme de monitorizare și supraveghere pentru crearea de
condiții tehnice optime de derulare a procedurilor de control vamal;

 reabilitarea  clădirilor din  punctele  de  trecere  a  frontierei și  dotarea  cu  facilitățile  necesare  în  scopul
îmbunătățirii condițiilor de lucru pentru lucrătorii vamali implicați în activitățile de control vamal;

 modernizarea și extinderea rețelei de infrastructură rutieră și de control din punctele de trecere a frontierei în
vederea îmbunătățirii capacității de trecere a frontierei;

 organizarea de instruiri privind utilizarea noilor echipamente în procesul efectuării controlului vamal, în scopul
fluidizării traficului de mărfuri și persoane și combaterii criminalității organizate transfrontaliere.

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. Bugetul total aferent beneficiarilor români ai proiectului este de 5.000.000,00 euro, din care contribuția
proprie a Guvernului României reprezintă 1.786.000,00 euro.
Durata prevăzută pentru implementarea proiectului este de 36 luni în intervalul iunie 2019 - iunie 2022, cu posibilitatea
extinderii acesteia până în  luna  decembrie 2023. Activitățile proiectului sunt  în curs de derulare, urmând ca până la
finalizarea perioadei de implementare să fie atinse toate rezultatele acestuia. 

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.


