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REABILITAREA PIEŢEI VIILOR ŞI CREAREA UNUI 

COLŢ EXPOZIŢIONAL PENTRU PRODUSE 

FABRICATE ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ 

BOTOŞANI, ROMANIA 

Proiect: DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL PRIN CREAREA UNEI 

REŢELE TRANSFRONTALIERE ÎN DOMENIUL AGRICULTURII  

POC RO-UA-MD 2007-2013, COD MIS-ETC 1687  



Municipiul Botoşani s-a alăturat, în calitate de partener al proiectului 
„Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei reţele transfrontaliere 
în domeniul agriculturii”, finanţat prin Programul Operaţional Comun 
România – Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, cod MIS-ETC 1687. 

 

Beneficiar: Consiliul Raional Sîngerei (MD) 

 

Parteneri: 

 Municipiul Botoșani (RO);  

 Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani (RO);  

 Agenția Regională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Odessa (UA);  

 Agenția pentru dezvoltarea socio – economică durabilă 

“”BizGates”,Chișinău (MD).  

 

Obiectiv general: creşterea productivităţii şi a competitivităţii sectorului agricol 
prin intensificarea contactelor partenerilor de pe ambele părţi ale frontierei 
în vederea îmbunătăţirii situaţiei economice în aria eligibilă a Programului. 
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Obiective specifice:  
 crearea unei rețele transfrontaliere între parteneri din domeniul agricol din Republica 

Moldova, Ucraina și România 

 crearea unui parc logistic agro-industrial în raionul Sîngerei;  

 adaptarea calității produselor la standardele internaționale;  

 implementarea şi dezvoltarea infrastructurii post recoltare în interiorul parcului logistic agro-

industrial; 

 dezvoltarea unor servicii de bază pentru sortare, congelare și depozitare a fructelor în 

interiorul parcului logistic agro-industrial;  

 dezvoltarea unor servicii suport / de consultanţă (management, achiziţii, marketing, 

dezvoltare de produs, contabilitate) pentru producătorii agricoli în interiorul parcului logistic 

agro-industrial;  

 crearea şi gestionarea unui Colț de Expunere pentru produsele “fabricate în zona 

transfrontalieră”, în cadrul Pieței Viilor din Botoșani;  

 crearea şi dezvoltarea unei piețe transfrontaliere online;  

 organizarea schimburilor de experiență și cunoștințe în materie de agricultură între experţii 

din zona transfrontalieră; 

 promovarea produselor “fabricate în zona transfrontalieră” pe pieţele internaționale. 
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Prin implementarea proiectului, Piaţa Viilor din Botoşani va 

beneficia de: 

 

 lucrări de amenajare, igienizare şi dotare 

 mărirea capacităţii de ocupare a pieţei şi a perimetrului acesteia  

astfel încât să poată funcţiona pe întreaga perioadă a anului, fără 

întreruperi cauzate de vremea nefavorabilă 

 amenajarea unui Colţ Expoziţional pentru produse „Fabricate în 

Zona Transfrontalieră” - în clădirea unde sunt comercializate 

produsele lactate, unde vor fi promovate produsele din zona de 

referinţă a proiectului.  
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Situaţia actuală Rezultate aşteptate în urma 

implementării proiectului 

 Suprafaţa actuală: 779 mp 

 Tarabe şi module PVC+geam 

termoizolant pentru vânzarea de 

fructe şi produse de panificaţie 

 Forme şi dimensiuni diferite, 

inestetice 

 Panourile din tablă şi jgheaburile 

prezintă degradări 

 Suprafaţa după extindere: 1311 

mp 

 Platoul acoperit va fi extins cu 

structură metalică 

 Va fi realizat un acoperiş din 

panouri termoizolante 

Se vor crea 5 accese separate 

pentru persoane 
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Situaţia actuală 

 

Rezultate aşteptate în urma 

implementării proiectului 

 Platoul nu este protejat împotriva 

intemperiilor, fiind doar acoperit, fără 

închideri perimetrale 

 

 Platoul existent va fi extins şi închis, 

realizându-se astfel o anvelopare care 

să permită desfăşurarea activităţii 

indiferent de condiţiile meteo.  

 Se vor realiza închideri perimetrale 

din panouri termoizolante şi tâmplărie 

din profile de aluminiu cu geam 

termoizolant 
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Situaţia actuală 

 

Rezultate aşteptate în urma 

implementării proiectului 

 Actualul spaţiu în care se vând 

produsele lactate este amplasat la 

parterul blocului, unde sunt amenajate 

mese de expunere a produselor 

 Suprafaţa: 82,70 mp 

 Spaţiul va fi modernizat în vederea 

amenajării de standuri pentru 

expunerea şi vânzarea produselor 

tradiţionale 

 Recompartimentare: 1 spaţiu pentru 

public (45,40 mp), 2 spaţii 

expoziţionale pentru produse 

“fabricate în zona transfrontalieră” (12 

mp) şi 2 vestiare (4,90 mp) 
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Situaţia actuală 
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După implementarea proiectului 



 

BUGET AFERENT PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 
BOTOŞANI 

 

  Buget total: € 192.826, din care: 

 

Contribuţia UE: 175.059,13 € 

Co-finanţare: 17.766,87 €  
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ECHIPA DE IMPLEMENTARE  

(Primăria Municipiului Botoşani) 

 

 Manager proiect – Oana Neica – şef Serviciu Management Proiecte 

 Asistent manager proiect – Raluca Bălăşcău, consilier superior, Serviciul 

Management Proiecte 

 Manager financiar – Mirela Gheorghiţă – şef Serviciu Contabilitate 

 Responsabil achiziţii – Maria Ciubotariu, consilier superior, Serviciul Achiziţii 

Publice 

 Responsabil tehnic – Florin Mâţu – şef Serviciu Investiţii 
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CONTACT 
 

  MUNICIPIUL BOTOŞANI 

  Adresa: Botosani, Piaţa Revoluţiei, nr. 1 
Telefon: 0040 231 502200 

Fax: 0040 231 531595  
E-mail:   primaria@primariabt.ro 

 

 

 

Vă mulţumim pentru atenţie! 
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Proiect realizat în cadrul Programului Operaţional Comun 

România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului 

European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program. 

 

 

 Conţinutul acestui material intră în responsabilitatea Primăriei Municipiului Botoşani şi nu reflectă în mod 

necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun 

România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. 

Proiect finantat de 

Uniunea Europeană 


