
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. 
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Corrigenda la Ghidurile aplicantului pentru proiectele Hard și Soft  
  
Autoritatea de Management a Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 
a publicat corrigenda la Ghidul pentru Proiecte Hard și Soft, cu referire la definirea 
infrastructurii, activitățile eligibile orientative, contribuția proiectului la Program și documentele 
justificative. Împreună cu ghidurile actualizate, au fost publicate pachetele de aplicație, 
respectiv versiunea optimizată a formularului de cerere de finanțare (inclusiv bugetul, cadrul 
logic) și anexele la http://ro-ua.net/en/about-the-programme/calls-for-proposals.html . 
 
 
 

 
 

 
Funcționalitatea formularului aplicației (cererii de finanțare) a fost optimizat 
 
Având în vedere dificultățile semnalate de mai mulți potențiali aplicanți la descărcarea formularului 
aplicației pentru Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, funcționalitatea 
formularului a fost optimizată. Documentul optimizat a fost publicat pe pagina de web a 
Programului și poate fi descărcat de la secțiunea Apeluri de proiecte http://www.ro-
ua.net/en/about-the-programme/calls-for-proposals.html, precum și din sistemul electronic de 
depunere a proiectelor, EMS-ENI. Aplicanții care au descărcat și utilizat formularul până la data 
de 30 martie 2018, sunt rugați să acceseze și să utilizeze versiunea optimizată (Versiunea 2.5) 
din sistemul electronic EMS-ENI. 

 

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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