Comunicat de Presă

Bucureşti, 29 martie 2013
Lansarea proiectului IMPEFO - îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere
între Republica Moldova şi România privind produsele petroliere şi alimentare MIS -ETC 988
„Graniţe comune. Soluţii comune”
www.ro-ua-md.net
Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV) derulează, începând cu data de 01.03.2013, în parteneriat cu Serviciul Vamal al
Republicii Moldova, proiectul IMPEFO - Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între Republica Moldova şi România
privind produsele petroliere şi alimentare MIS-ETC 988, finanţat prin Programul Operaţional Comun România-UcrainaRepublica Moldova 2007-2013. Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de
Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în
program.
Perioada de implementare este de 24 de luni.
Bugetul total al proiectului este de 3.437.994,00 euro din care grantul ENPI 3.094.194,60 euro şi contribuţia Republicii Moldova
343.799,40 euro. Din grantul respectiv, Autoritatea Naţională a Vămilor va beneficia de 743.932 euro, iar Serviciul Vamal al
Republicii Moldova de 2.350.262,60 euro.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea managementului eficient al frontierelor, prin modernizarea punctelor
comune de trecere a frontierei între România şi Republica Moldova şi stabilirea unei cooperări strânse între autorităţile de frontieră
din România şi Republica Moldova, în vederea asigurării unui nivel mai transparent în reglementările vamale privind importul,
exportul şi tranzitul produselor petroliere şi alimentare. Obiectivul general va fi atins prin următoarele obiective specifice:
1. Facilitarea fluxului de produse petroliere şi alimentare la punctul de trecere a graniţei şi securizarea punctelor de trecere a
frontierei;
2. Construirea Laboratorului Central Naţional în Chişinău şi achiziţionarea de 3 laboratoare mobile (2 pentru Republica
Moldova şi 1 pentru Romania);
3. Îmbunătăţirea abilităţilor personalului vamal la punctele de trecere a frontierei uzuale dintre Republica Moldova şi
Romania şi intensificarea cooperării bilaterale între experţii laboratoarelor vamale.
Persoană de contact: Irina Privantu, Purtător de cuvânt (Tel./Fax: +40 021/313.57.53).
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin
intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.
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Uniunea Europeană este constituită din 27 state membre care au decis să-şi
unească treptat cunoș tinț ele, 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 diversitatea cultural, toleranţa şi libertăţile
individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire a realizărilor şi
valorilor cu statele din afara graniţelor sale.
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