
1. PROGRAMULUI OPERATIONAL ENI ROMANIA – REPUBLICA MOLDOVA 

2014-2020 

 

 

2. PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ENI  
ROMANIA – UCRAINA 2014-2020 

 

 
 
 
 
 

Aria de cooperare  
România, judeţele: Botoșani, Iași, 
Vaslui, Galați  
Republica Moldova: întreg 
teritoriul 
Centre majore: Bucureşti, Suceava, 
Bacău şi Piatra Neamț. 
 

OT 2. Obiectivul tematic 2:  
Sprijin pentru educaţie, cercetare, 
dezvoltare tehnologică şi inovare 
(7,2 mil euro) 

OT 2, Prioritatea 1.1 - 
Cooperare instituțională în 
domeniul educațional în 
vederea creșterii accesului la 
educație și a calității acesteia 
 

Investiţii, Achiziţia de echipamente, 

Studii, strategii, schimburi de 

experienţă, Acţiuni comune în 

sprijinul grupurilor dezavantajate 

 

OT 2, Prioritatea 1.2 – 
Promovare și sprijin pentru 
cercetare și inovare  
 

Investiţii, Achiziţia de 

echipamente, Dezvoltarea de 

parteneriate/reţele între 

universităţi pentru dezvoltarea 

în comun a cercetării teoretice, 

Acţiuni comune de cercetare şi 

studiu 

BENEFICIARI ELIGIBILI (pentru ambele programe) 
 Administraţia publică naţională/ regională/ locală şi alte instituţii publice 
 Organizații non-guvernamentale, alte asociaţii relevante 
 Instituţii educaționale 
 Institute/organizaţii de cercetare; 
 Muzee, instituţii culturale/religioase/de cult, Alte asociaţii/organizaţii relevante pentru fiecare 

prioritate 
LOCAȚIA PROIECTULUI 
 Activităţile proiectului trebuie localizate în aria eligibilă a Programului. Cu toate acestea, programul 

include o regulă de flexibilitate cu un cuantum maxim de 10% din buget, care pot fi utilizaţi fie de către 
beneficiari localizaţi în afara ariei eligibile fie pentru activităţi în afara ariei cu condiţia ca activităţile 
realizate să fie în beneficiul ariei programului. 

Aria de cooperare  
România, judeţele: Botoşani, Suceava, 
Tulcea, Maramureş, Satu-Mare 
Ucraina, oblasturile: Odessa, Ivano-
Frankivsk, Zakarpatska, Cernăuţi. 
Centre majore: București, Kiev 
 

OT 2. Obiectivul tematic 2:  
Sprijin pentru educaţie, cercetare, 
dezvoltare tehnologică şi inovare 
(4 mil euro) 
 

OT 2, Prioritatea 1.1 - 
Cooperare instituțională în 
domeniul educațional în 
vederea creșterii accesului la 
educație și a calității acesteia 
 

Investiţii, Achiziţia de echipamente, 

Studii, strategii, schimburi de 

experienţă, Acţiuni comune în sprijinul 

grupurilor dezavantajate 

 

OT 2, Prioritatea 1.2 – 
Promovare și sprijin pentru 
cercetare și inovare  
 

Investiţii, Achiziţia de 

echipamente, Dezvoltarea de 

parteneriate/reţele între universităţi 

pentru dezvoltarea în comun a 

cercetării teoretice, Acţiuni 

comune de cercetare şi studiu 

STADIU, ALOCARE  
 Programele au fost aprobat în decembrie 2015; 

 Primele apeluri de propuneri de proiecte se vor lansa în semestru II al anului 2016 

 ENI va finanţa maxim 90% din cheltuielile eligibile, iar beneficiarii vor contribui cu o cofinanţare de 

minim 10%.Pentru partenerii din România bugetul de stat poate acoperi până la 8% din cofinanţare, 

contribuţia proprie a partenerilor RO ai proiectului fiind de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, la 

care se adăuga cheltuielile neeligibile. 

 


