Comunicat de Presă

Chișinău, 14 decembrie 2021

Comunicat de presă privind lansarea procedurii de achiziție a lucrărilor de construcție pentru
reabilitarea și modernizarea Postului Vamal Sculeni
În data de 10 decembrie 2021, Serviciul Vamal a lansat procedura de achiziționare a lucrărilor de construcție
la postul vamal Sculeni, în cadrul proiectului ,,Reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe
granița România - Moldova, respectiv birourile vamale Albița - Leușeni, Sculeni - Sculeni și Giurgiulești Giurgiulești" și presupune realizarea următoarelor activități:
o Modernizarea și reabilitarea clădirii administrative;
o Construirea unor noi pavilioane și copertine;
o Extinderea numărului pistelor de control vamal de la 8 la 14. Astfel, cele 8 piste de control vamal
existente în prezent vor fi reabilitate, iar alte 6 piste vor fi construite de la zero;
o Reabilitarea căilor de acces și a drumurilor;
o Construirea platformelor de scanare și a pereților de protecție pentru scanerul mobil;
o Construirea sistemului paratrăsnet, sistemului de aprovizionare cu gaze lichefiat, stațiilor de purificare
a apelor uzate și a apelor pluviale:
o Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminare exterioară și a sistemului de marcaj și
semnalizare.
Acesta constituie unul dintre proiectele majore de investiții de importanță strategică pentru dezvoltarea zonei de
frontieră între statele partenere și vine în susținerea angajamentelor asumate de Serviciul Vamal, atât în asigurarea
unui control calitativ și eficient, cât și în fluidizarea continuă a traficului transfrontalier, astfel încât călătorii să
beneficieze de siguranță și confort la standarde europene atunci când traversează frontier, prin:
Bugetul prevăzut pentru lucrările de reabilitare și modernizare a postului vamal Sculeni constituie 94 125 000
lei, dintre care Grant – circa 41,5 mil lei, restul reprezentând contribuția proprie a guvernului RM.
Proiectul „Reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe granița România-Moldova,
respectiv birourile vamale Albița-Leușeni, Sculeni-Sculeni și Giurgiulești-Giurgiulești" este finanțat de Uniunea
Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 prin intermediul
Instrumentului European de Vecinătate și cofinanțat de statele participante în program.
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Uniunea Europeană este constituită din 27 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 dedicat ideii de împărtăşire a realizărilor
şi valorilor cu statele din afara graniţelor sale.
Comisia Europeană este organul executiv al UE.

