„Uniunea Europeană este formată din 28 de

Pentru mai multe informaţii:

state membre care au decis, treptat, să-şi
unească cunoştinţele, resursele şi destinele.
Pe parcursul a 50 de ani de extindere
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teritorială au construit împreună o zonă de
stabilitate,
durabilă,

democraţie
păstrând

şi

dezvoltare

totodată

diversitatea

culturală şi libertăţile individuale.

Programul Operational Comun România-UcrainaRepublica Moldova 2007-2013

Partener lider
Primăria oraşului Ungheni
str. Naţională 7, MD-3500, or. Ungheni
Tel: +(373 236) 2 25 77
E-mail: primar.ungheni@gmail.com
website: www.ungheni.md

Partener 1
Primăria Municipiului Dorohoi, România
Str. Al.I. Cuza 41, or. Dorohoi, județul Botoşani
Tel: (0040231)610133
Fax: (0040231) 611310
E-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro
website: www.primaridorohoi.ro

Partener 2
Consiliul Orăşenesc Cernăuţi, Ucraina
Str. Piaţa Centrală 1, or. Cernăuţi
Tel: +380999437110
Fax: +380372525650
Email: tetyana.tatarchuk@gmail.com
website: www.chernivtsy.eu

Partener 3
Agenţia Bucovineană pentru Dezvoltare Regională,
Ucraina
str. Kobylianskoii 20/10, or.Cernăuţi
Tel: +380501320362
Fax: +380501320362
E-mail: tetiana.lebukhorska@bard.cv.ua
website: www.bard.cv.ua

Uniunea Europeană s-a dedicat

ideii de

împărtăşire a realizărilor şi valorilor cu
statele din afara graniţelor sale”.
Comisia Europeană este organul executiv al
Uniunii Europene.
Programul Operaţional Comun RomâniaUcraina-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.

Proiectul
„Sisteme de siguranţă
şi informare în traficul
rutier”
MIS-ETC 1719

Această publicație a fost produsă cu sprijinul
Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicații
intră în responsabilitatea Primăriei orașului
Ungheni 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.

www.ro-ua-md.net

“Graniţe comune. Soluţii comune.”

Proiect finanţat de
UNIUNEA EUROPEANĂ
Proiect implementat de
Primăria oraşului Ungheni

REZULTATE, ACTIVITĂȚI ŞI IMPACT

GRUPURI ŢINTĂ:
 Primăria oraşului Ungheni (Moldova)
 Primăria municipiului Dorohoi (România)
 Consiliul Orăşenesc Cernăuţi (Ucraina)

 Campanie de sensibilizare:
 cetățeni, conducători auto, şi elevi implicaţi
direct în activităţile proiectului
 cetățeni, conducători auto, şi elevi informați şi
conştientientizaţi de importanţa
managementului adecvat al semnalizarii
rutiere şi monitorizării traficului

 Asociaţii specializate în securitatea
traficului rutier în Moldova, România și
Ucraina:
GRUPURI ŢINTĂ:
 Inspectoratul Naţional de Poliţie,
Moldova
 Inspectoratul de Patrulare, filiala

Primăriile
oraşelor
Ungheni
Ungheni,
Moldova
(Moldova),
Dorohoi
(România), Consiliul
orăşenesc
CernăuţiConducătorilor
(Ucraina)
 Uniunea
Auto,
filiala Ungheni,
Moldova

4 Asociaţii
specializate
în securitatea
traficului
rutier
în
Moldova
şi România,
 Poliţia Rutieră, municipiul
Dorohoi,
 Plan Strategic de Dezvoltare a infrastructurii
Consiliul
Naţional
pentru
securitatea
România
traficului rutier (Moldova)
traficului rutier elaborat pe baza investigației
 Poliţia Rutieră, oraşul Cernăuţi,
tehnice, analizei infrastructurii drumurilor și
Ucraina
siguranţei în trafic, pregătit pentru aprobare

ONG-urile
locale
din
Moldova,
și punere în aplicare
România, Ucraina
 ONG-urile locale din Moldova, România,
 Ucraina
Elevii din 6 şcoli şi locuitorii or.
 Ghidul de Bune Practici în managementul
Ungheni (Moldova),
Cernăuţi (Ucraina)

Dorohoi

(România),

 Elevii din 6 şcoli şi locuitorii or. Ungheni
(Moldova), Dorohoi (România), or.
Cernăuţi (Ucraina).

traficului rutier elaborat şi diseminat
 Evenimentele de informare şi promovare a
proiectului organizate, transparenţa
activităţilor asigurată
 Vizibilitatea şi transparenţa acţivităţilor
proiectului realizată pe întreaga perioada de
implementare

 Modernizare infrastructură rutieră:
 Echipament procurat, instalat, semnalizare
rutieră perfecţionată
 Sisteme de management şi monitorizare al
traficului rutier funcţionale;
 Străzile și trecerile de pietoni marcate
conform standardelor naţionale şi europene

 Sistemul traficului rutier decongestionat şi
optimizat

