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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. 
 
 

Sesiuni de informare pentru cele două apeluri de propuneri de proiecte lansate în cadrul 
Programului Operațional Comun România – Ucraina 2014 - 2020 

 
Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România - Ucraina 2014-2020 va organiza sesiuni de 
informare în aria eligibilă a programului, pentru a prezenta regulile apelurilor de proiecte HARD și SOFT, după cum urmează: 
 

Oraș/ Țară Dată & Oră Locație 

Suceava/ România 15 ianuarie 2018,  
începând cu ora 9.00  

Strada Ștefan cel Mare street, nr. 36, 720026 Suceava 

Consiliul Județean – Sala de conferințe “Ștefan cel Mare” 

Cernăuți/ Ucraina 16 ianuarie 2018,  
începând cu ora 9.00 

Strada Hrushevsky, nr. 1, 58000 Chernivtsi 

Administrația Regională de Stat – Sala de conferințe nr. 301 

Botoșani/ România 18 ianuarie 2018,  
începând cu ora 9.00 

Piața Revoluției nr. 1-3, 710236 Botoșani 

Consiliul Județean – Sala de conferințe “Nicolae Iorga” 

Baia Mare/ 
România 

22 ianuarie, 2018, 
începând cu ora 9.00 

Strada Gh. Șincai nr. 46, 430311, Baia Mare 

Consiliul Județean – Sala de conferințe 

Satu Mare/ 
România 

23 ianuarie 2018,  
începând cu ora 9.00 

Piața 25 Octombrie, nr. 1, 440026 Satu Mare 

Consiliul Județean – Sala de conferințe 

Ujgorod/ Ucraina 24 ianuarie 2018,  
începând cu ora 9.00 

Piața Narodna, nr. 4, 88008 Ujgorod  

Administrația Regională de Stat– Sala de conferințe (etajul 1) 

Ivano Frankivsk/ 
Ucraina 

26 ianuarie 2018,  
începând cu ora 9.00 

Strada Hrushevsky nr. 21, 76004 Ivano-Frankivsk,  

Administrația Regională de Stat– Sala de conferințe (parter) 

Odessa/ Ucraina 30 ianuarie 2018,  
începând cu ora 9.00 

Strada Shevchenko nr. 4, 65032 Odessa 

Consiliul Regional – Sala de conferințe (etajul 3) 

Tulcea/ România 1 februarie 2018,  
începând cu ora 9.00 

Strada Păcii, nr.20, 820033 Tulcea 

Consiliul Județean – Sala de conferințe “Mihail Kogălniceanu” 

 
 
 
 
 



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 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. 
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INSTRUMENTE UTILE PENTRU POTENȚIALII APLICANȚI 

 

Helpdesk 
 
Pe durata apelurilor de proiecte, Secretariatul Tehnic Comun și Oficiile Antenă din Odessa și Cernăuți oferă asistență pe 
e-mail potențialilor aplicanți prin intermediul activității de “helpdesk”. 

Pentru un răspuns prompt, vă recomandăm să adresați întrebările in limba engleză și să utilizați adresele de e-mail de 
mai jos: 

Secretariatul Tehnic Comun  - adresa de e-mail: info.ro-ua@brctsuceava.ro     

Oficiul Antenă Odessa  - adresa de e-mail:  info.rum.odessa@gmail.com   

Oficiul Antenă Cernăuți  - adresa de-mail: info.rum.chernivtsi@gmail.com     

 
Cum puteți găsi parteneri? 

 
Parteneriatele reprezintă elementul cheie al programelor de cooperare transfrontalieră. Acestea au devenit obligatorii și 
sunt esențiale pentru realizarea de beneficii în interesul comunităților de pe ambele părți ale graniței – problemele 
comune necesită soluții comune. 

Potențialii aplicanți interesați, pot utiliza instrumentele puse la dispoziție de baza de date KEEP pentru a căuta parteneri, 
a vedea organizații care sunt în căutare de parteneri, să identifice bune practici din domeniul de interes, să stabilească o 
rețea de organizații interesate și să facă schimb de idei de proiecte.  

Instrumentul de căutare a partenerilor în baza de date KEEP este disponibil la următoarea adresă: 
https://www.keep.eu/keep/partner.  

Pe lângă organizațiile/ instituțiile cu experiență în programele de cooperare teritorială europeană, inclusiv 
transfrontaliere, care pot fi identificate prin utilizarea bazei de date KEEP, puteți contacta și alte organizații/instituții de 
diferite tipuri, așa cum sunt prezentate în Anexa H1 din Ghidul Aplicantului  - “Lista indicativă a potențialilor aplicanți”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 
 

www.ro-ua.ro-ua-md.net/en/ 

 
Program finanțat de   
UNIUNEA EUROPEANĂ 
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