PREZENTAREA PROIECTULUI “Cooperare transfrontalier i schimb de bune practici în
domeniul dezvolt rii locale, reabilit rii infrastructurii rutiere si managementului frontierei –
ROMDEL”
Cod Perseus: RO2005/017-537.01.01.30
Schema de finan are: Programul de Vecin tate România – Republica Moldova
Linia de buget: B 22.0202

Beneficiar: Consiliul Local al Comunei St nile ti
Sat St nile ti, Com. St nile ti, jud. Vaslui
Cod fiscal: 3552093
Tel.: 0235 483 019 Fax: 0235 483 122
E-mail: primar_stanilesti@yahoo.com
Administratorul proiectului (nume): Gabisor TOFAN
Perioada de implementare: 03 decembrie 2007 – 31 august 2009 (21 de luni)
Costul total al Ac iunii eligibil pentru finan are de c tre Autoritatea Contractant este estimat la
512,910.00 Euro.
Scurt descriere a Ac iunii
Transformarea grani ei dintre România si Republica Moldova în frontiera de Est a UE poate s
genereze o înstr inare a unei p r i importante a colabor rii tradi ionale dintre comunit ile locale de pe
ambele maluri ale Râului Prut. În absen a unei autorit i publice locale înfiin ate în scopul dezvolt rii
rela iilor de cooperare transfrontalier , aceast înstr inare poate avea un impact economic si social
negativ pe termen scurt i mediu la nivelul comunit ilor de grani .
Scopul general al proiectului este s sprijine procesul de dezvoltare economic i social al
comunit ilor rurale din zona de grani din Jude ul Vaslui (România) si Raionul Hânce ti (Republica
Moldova) prin crearea unei proceduri de consultare si cooperare transfrontalier dintre autorit ile
publice locale si prin implementarea m surilor comune relevante cu impact pe ambele p r i ale
grani ei.
Proiectul este dezvoltat in jurul a dou mari tipuri de activit i care sunt în concordan cu obiectivele
specifice. Pe de o parte, acestea implic crearea si func ionarea unui grup de lucru transfrontalier
Hânce ti – Vaslui i, pe de alta parte, reabilitarea drumului comunal DC32 pentru construirea unei rute
ocolitoare c tre i de la Vama Albi a pentru facilitarea traficului transfrontalier. Prima activitate const
intr-o strategie comun de dezvoltare transfrontalier la care Autorit ile Publice Locale de pe ambele
p r i ale Râului Prut vor adera i, aceast strategie va fi generat prin consult ri transfrontaliere dintre
autorit ile publice locale pe parcursul a 6 întâlniri de lucru.
Asa cum primul pas este realizarea participarii comune la dezvoltarea comunitatilor rurale, a doua
activitate principala a proiectului consta in reabilitarea unui drum de 4,2 km, astfel incat participantii la

traficul auto transfrontalier pot beneficia de o ruta alternativa la drumul european E581 via Husi ca
singura modalitate de acces dinspre Sud catre si de la Vama Albita. Aceasta ruta va reduce cu 10 km
distanta de la Vama si va permite o economie de timp de ¼ ore pentru autovehicule.
In acelasi timp, reabilitarea acestui drum (care este practic impracticabil in timpul sezoanele ploioase
respectiv a conditiilor critice generate de acestea) inseamna ca 200 de familii din satul Chersacosu vor
avea acces la traficul auto pe tot parcursul anului, si 900 de familii din satele Poganesti, Gura Vaii si
Stanilesti vor beneficia de un acces mai bun al copiilor lor catre scoala, a populatiei catre locurile lor
de munca sau exploatatiile agricole si in mod special catre serviciile medicale (atat catre Spitalul din
Husi, sau pentru serviciul de ambulanta catre sat). Proiectul va contribui de asemenea la cresterea
capacitatii de interventie a Politiei Vamale a Judetului Vaslui in zona de granita.
Proiectul se va desfasura pe o perioada de 21 de luni si va fi implementat printr-un parteneriat
constituit din Consiliul Judetean Vaslui (RO), Consiliul Raional Hancesti (MD), Consiliul Local
Stanilesti (RO) si Inspectoratul de Politie Vamala a Judetului Vaslui (RO). Beneficiarul intermediar al
proiectului este Consiliul Local Stanilesti ca Solicitant al fondurilor si detinator al infrastructurii rutei
reabilitate.
Proiectul genereaza un impact major transfrontalier deoarece drumul reabilitat in cadrul proiectului
suporta calitativ traficul auto transfrontalier de la Vama Albita care consta in cea mai mare parte in
vehicule din Republica Moldova, si prin contributia la crearea unui canal efectiv care sa se potriveasca
cu planul strategic de dezvoltare regionala de pe ambele parti ale Raului Prut pentru o mai buna
corelare cu cerintele prevazute de functionarea pricipiului subsidiar.
Principalele activitati din proiect sunt urmatoarele:
A1. Organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii
A2. Elaborarea documentatiei tehnice
A3. Realizarea lucrarilor de reabilitare drum DC32, 4.2 km
A4. Promovarea drumului de acces alternativ Gura Vaii – intersectia DC32 cu DN24B catre si de la
Vama Albita printre participantii la traficul transfrontalier
A5. Organizarea si managementul resurselor umane
A6. Organizarea si functionarea grupului de lucru transfrontalier Hancesti – Vaslui
A7. Monitorizarea interna a proiectului in timpul implementarii si evaluarea acestuia
A8. Diseminarea proiectului si rezultatele acesteia
A9. Rapoartele Proiectului
Stadiul implementarii actiunii la 31 august 2009:
A1. Organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii – realizat 100%
A2. Elaborarea documentatiei tehnice - realizat 100%
A3. Realizarea lucrarilor de reabilitare drum DC32, 4.2 km – realizat 100%
A4. Promovarea drumului de acces alternativ Gura Vaii – intersectia DC32 cu DN24B catre si de la
Vama Albita printre participantii la traficul transfrontalier – realizat 100%

A5. Organizarea si managementul resurselor umane - realizat 100%
A6. Organizarea si functionarea grupului de lucru transfrontalier Hancesti – Vaslui - realizat 100%
A7. Monitorizarea interna a proiectului in timpul implementarii si evaluarea acestuia - realizat 100%
A8. Diseminarea proiectului si rezultatele acestuia - realizat 95%
A9. Rapoartele Proiectului - realizat 75%
Urmatorii pa i in implementarea proiectului:
A8. Diseminarea proiectului si rezultatele acesteia – de realizat 5% (Mapele de prezentare a proiectului
sunt realizate – in aceasta perioada ele se distribuie catre participantii la traficul transfrontalier)
A9. Rapoartele Proiectului – de realizat 75% (in aceasta perioada se intocmesc rapoartele tehnice si
financiare finale care vor fi depuse la BRCT Iasi in termenul prevazut in contractul de grant).
Rezumatul progresului proiectului
-

-

Datorita unor intarzaieri pe parcursul derularii proiectului s-a ajuns practic in imposibilitatea
incheierii raportarilor si efectuarii tuturor platilor in termenul stabilit initial pentru finalizare,
respectiv 31.07.2009. De aceea, s-a solicitat si s-a primit aprobarea pentru prelungirea duratei
de realizare a proiectului cu o luna, respectiv pana la 31.08.2009. S-au putut astfel recupera
toate intarzaierile existente in derularea proiectului.
Pe data de 28 august 2009 a avut loc receptia la terminarea lucrarilor de executie a obiectivului
„Reabilitare a DC32 Chersacosu, com. St nile ti”;
A fost întocmit „Strategia de dezvoltare transfrontalier Hânce ti – Vaslui”, document care
v-a fi publicat in perioada urmatoare.

Care sunt rezultatele asteptate?
Cresterea atractivitatii, vizibilitatii si accesibilitatii Stanilestiului ca urmare a deschiderii
drumului reabilitat cu consecinte pozitive privind taxele fiscale locale (in special referitor la
cresterea valorii terenurilor din apropiere).
Reducerea somajului si stabilizarea locuitorilor din Stanilesti ca rezultat al aparitiei locurilor de
munca suplimentare la nivel local (locuri de munca directe referitor la reabilitarea drumului si
intretinerea acestuia dupa finalizarea proiectului, si indirect respectiv in al treilea plan referitor la
exploatarea drumului de ex. statii de carburant, cladiri pentru cazare, etc.).
Stimularea spiritului antreprenorilor locali prin reducerea cheltuielilor de transport a
comerciantilor ca rezultat al accesului pe drumul reabilitat, prin cresterea numarului de potentiali
clienti / parteneri care trec prin Stanilesti urmare a cresterii atractivitatii Vamii Albita si prin
cresterea veniturilor locale private realizate din cresterea in valoare a influientei pozitive asupra
terenurilor prin reabilitarea DC32.
Reducerea poluarii in Husi prin transferarea unei parti a traficului pe DN24A si B catre si de la
Vama Albita pe drumul secundar DC33-DC32 creat ca rezultat al reabilitarii DC32.
Ameliorarea competentelor in planul managementului teritorial cu ajutorul schimbului de
experienta si bune practici in interiorul echipei Romano-Moldovene.

Cresterea experientei in managementul proiectelor cu sponsorizare locala necesara pentru
cresterea capacitatii dezvoltarii si implementarii proiectelor prin sine insusi.
La nivelul institutiilor publice din Romania si Republica Moldova cu atributii in managementul de
granita:
ROMANIA – Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera si Autoritatea Vamala Nationala
Cresterea accesibilitatii Vamii Albita prin construirea unui drum secundar catre si de la vama ca
rezultat al reabilitarii DC32
O crestere a capacitatii de monitorizare si de interventie prompta a Politiei Vamale ca parte a
activitatii de asigurare a sigurantei pe partea dreapta a Prutului ca urmare a reducerii duratei de
mers in zona Chersacosu si Poganesti pe drumul reabilitat
Dezvoltarea colaborarii intre autoritatile publice locale din Romania si Moldova ca parte a
activitatii de elaborare a planului de dezvoltare Hancesti – Vaslui cu implicatii directe in generarea
efectelor sinergice bune in planul asigurarii sigurantei de-a lungul granitei si respectarea regulilor
referitoare la importurile Romanesti prin toti acei care sunt implicati in traficul de la Vama Albita
Ameliorarea competentelor in planul managementului teritorial cu ajutorul schimbului de
experienta si bune practici in interiorul echipei Româno-Moldovene
REPUBLICA MOLDOVA: Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Dezvoltarea colaborarii intre autoritatile publice locale din Romania si Moldova ca parte a
activitatii de elaborare a planului de dezvoltare Hânce ti – Vaslui cu implicatii directe in generarea
efectelor sinergice bune in planul asigurarii siguran ei de-a lungul grani ei si respectarea regulilor
referitoare la importurile Moldovene ti prin to i acei care sunt implica i in traficul de la Vama
Leu eni
Ameliorarea competentelor in planul managementului teritorial cu ajutorul schimbului de
experienta si bune practici in interiorul echipei Româno-Moldovene
La nivelul comunit ilor locale rurale de grani a de lâng Vama Albi a pe ambele p r i ale Prutului:
ROMANIA – locuitorii din comuna St nile ti si in special cei din Pog ne ti si Chersacosu
REPUBLICA MOLDOVA – locuitorii din districtul Hancesti si in special satenii din localitatea
omonim Pog ne ti
În conformitate cu studiul de fezabilitate anexat la proiect, reabilitarea drumului DC32 va genera
probabil un important curs social la nivelul locuitorilor din Chersacosu, Poganesti, Gura Vaii si
Stanilesti care se bazeaza pe principalele argumente referitoare la beneficiile urmatoare asteptate ca
rezultat al reabilitarii a DC32, in conformitate cu opinia cetatenilor:
o un acces mai bun spre scoala a copiilor din comuna
o un acces mai rapid al localnicilor catre locurile lor de munca sau catre terenurile lor
o un acces mai bun al satenilor catre serviciile medicale (Spitalul din Husi) sau a ambulantei
catre sat

o o estimare a cresterii valorii terenurilor situate la est de DC32 spre granita Moldoveneasca
(aproximativ 3700 ha) cu aprox. 150%
o aparitia de noi locuri de munca atat in mod direct legat de reabilitarea drumului si
intretinerea acestuia dupa finalizarea proiectului, si indirect referitor la exploatarea
drumului, de ex. statii de carburanti, locuri de cazare, etc.
o Prin cresterea accesibilitatii catre Poganesti , proiectul va creste actualitatea legaturilor
istorice dintre cele 2 comunitati rurale care erau in urma cu 50 de ani o singura entitate:
satul Poganesti impartit in zilele noastre de granita.
Persoanele implicate în trafic c tre si de la Vama Albi a alc tuite în principal din vehicule din
Republica Moldova
economie de timp, carburant si service pentru Românii si Moldovenii implica i în trafic prin
Vama Albi a realizate prin reducerea distan ei de la i c tre aceasta pe partea Român a Prutului cu
sprijinul unui drum secundar ca rezultat al lucr rilor de reabilitare a DC32.

Activit i/subactivit i1
implementate/desf urate în perioada
03.12.2007 – 31.08.2009

A1. Organizarea si desfasurarea
procedurilor de achizitii:
- achizi ionarea serviciilor de proiectare
i realizare a proiectului tehnic;
- organizarea procedurii de achizi ie a
lucr rilor de construc ii;
A2. Elaborarea documentatiei tehnice:
- contract de servicii nr. 1037 /
18.02.2008
A3. Realizarea lucrarilor de reabilitare
drum DC32, 4.2 km:
- contract de lucrari nr. 5181 /
10.09.2008;
- contract de servicii (dirigentie de
santier) nr. 5807 din 25.09.2008
A4. Promovarea drumului de acces
alternativ Gura Vaii – intersectia DC32
cu DN24B catre si de la Vama Albita
printre participantii la traficul
transfrontalier:
- contract de servicii nr. 7517 /
16.12.2008
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Explica ii i solu ii propuse în
vederea reducerii intârzierilor
(dac este cazul)

Enumerati de asemenea toate contractele incheiate pentru servicii, achizitii si lucrari, numarul si valoarea contractului si procedura folosita, includeti deasemenea actiunile agreate conform
Planului de Actiune actualizat de la ultimul Raport privind vizita la fata locului (daca exista).
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- contract de servicii (audit financiar) nr.
53 / 24.08.2009
A8. Diseminarea proiectului si rezultatele
acesteia:
- contract de servicii nr. 178 / 24.08.2009
A9. Rapoartele Proiectului

