
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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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 

Corrigenda la Ghidurile aplicantului pentru proiectele Hard și Soft 
 

Autoritatea de Management a Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 a extins 

termenele limită pentru depunerea cererilor de finanțare pentru proiecte HARD și SOFT, având în vedere 

faptul că 1 mai 2018 este o zi liberă fiind sărbătoare națională, iar 30 aprilie 2018 a fost declarată de 

către Guvernul României ca fiind zi nelucrătoare. Pentru a preveni orice dificultate care ar împiedica 

potențialii solicitanți să depună în timp util pachetul de solicitare, Autoritatea de Management a 

decis să prelungească termenele limită specifice după cum urmează:  

CORRIGENDUM Nr. 2 la Ghidurile aplicantului pentru proiecte HARD și SOFT  

Proiecte HARD  Proiecte SOFT  

Secțiunea 2.6.3 Termenul limită pentru depunerea 
proiectelor  

 Secțiunea 3.3 Calendar indicativ 

Secțiunea 2.6.3 Termenul limită pentru depunerea 
proiectelor  

 Secțiunea 3.3 Calendar indicativ 

Noul termen limită pentru depunerea pachetului aplicației 
în format electronic, în sistemul EMS-ENI a fost extins de 
la 3 Mai la 17 Mai 2018. 
 
Noul termen limită pentru depunerea pachetului aplicației 
în format hard-copy a fost extins de la 7 Mai la 24 Mai 2018. 

Noul termen limită pentru depunerea versiunii electronice 
a pachetului aplicației în sistemul EMS-ENI a fost extins de 
la 3 Mai la 17 Mai 2018. 
 
Noul termen limită pentru depunerea pachetului aplicației 
în format hard-copy a fost extins de la 7 Mai la 24 Mai 2018. 

 
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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