
Uniunea Europeană este constituită din 28 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 diversitatea culturală şi 
libertățile individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtășire a realizărilor şi valorilor cu statele din afara granițelor sale. Comisia Europeană 
este organul executiv al UE. 
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Această publicație a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații intră în responsabilitatea 

Secretariatului Tehnic Comun și nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de 

management ale Programului Operațional Comun România- Ucraina 2014- 2020. 

 
 

Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014 – 2020 
APELUL 1 DE PROIECTE HARD  
APELUL 2 DE PROIECTE SOFT  

 

 

Pentru a evita eventuale dificultăți în ceea ce privește încărcarea 

aplicațiilor în sistemul EMS-ENI, Autoritatea de Management și 

Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun 

România-Ucraina 2014-2020 RECOMANDĂ potențialilor beneficiari 

să încarce în timp util aplicațiile în sistem, preferabil cu câteva zile 

înainte de termenul stabilit. Un număr ridicat de utilizatori care 

folosesc simultan sistemul electronic poate duce la apariția unor 

defecțiuni tehnice și prin urmare, la eșecul încărcării aplicațiilor în timp 

util.  

Dorim să reamintim aplicanților că termenul de depunere on-line a 

proiectelor, pentru ambele apeluri de propuneri este 17 mai 2018, ora 

4.00 PM (ora României).  

 
 
 
 

Programul Operațional Comun România- Ucraina  2014-2020  este finanțat de  Uniunea Europeană, prin intermediul 
Instrumentului European de Vecinătate (ENI). 
Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România și Ucraina, și va contribui la atingerea obiectivului 
general al Instrumentului European de Vecinătate: evoluția către o regiune de prosperitate și bună vecinătate, realizată 
prin acțiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre și nemembre ale UE care se învecinează. 
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