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PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA-UCRAINA-REPUBLICA MOLDOVA SĂRBĂTOREȘTE 

ZIUA COOPERĂRII EUROPENE 
 

În acest an va fi aniversată cea de-a cincea ediție a inițiativei europene care promovează cooperarea teritorială și 
realizările proiectelor finanțate în interiorul comunităților locale prin Instrumentului European de Vecinătate și 
Parteneriat. Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 s-a alaturat an de an la 
campania de celebrare a Zilei Cooperării Europene, reușind să implice beneficiarii de finanțare nerambursabilă și să 
atragă participanți din toate cele trei țări în activități creative și interactive. 

Reprezentanții structurilor Programului se vor întâlni cu actori interesați, beneficiari și publicul larg pe data de 21 
septembrie, la Chișinău, Republica Moldova, unde va fi organizat evenimentul major al ediției din acest an. Astfel, în 
după-amiaza zilei de 21 septembrie 2016 va avea loc o vizită la sediul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, 
beneficiar al Proiectului Major de Investiții IMPEFO - îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între Republica 
Moldova şi România privind produsele petroliere şi alimentare. 

Evenimentul dedicat publicului larg va începe la ora 18:30, la Filarmonica Națională "Serghei Lunchevici" din Chișinău 
(Republica Moldova), unde tinerii muzicieni ai Centrului de excelență în educație artistică "Ștefan Neaga" vor încânta 
publicul în cadrul concertului “Cooperare europeană muzicală”. La eveniment, vor fi interpretate piese                  
bine-cunoscute ale compozitorilor din cele trei țări. Centrul de excelență în educație artisitică "Ștefan Neaga" a fost 
beneficiar în cadrul proiectului transfrontalier Educație artistică și culturală în contextul cooperării transfrontaliere 
durabile. 
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ACȚIUNI LOCALE 

Alte evenimente care promovează mediul de afaceri, atracții turistice, situații de urgență, implicarea tinerilor, 
spectacole artistice vor fi organizate în diferite locații din aria Programului. Informații detaliate și actualizate cu 
privire la evenimentele locale prezentate mai jos vor fi disponibile pe paginile oficiale: www.ro-ua-md.net și 
www.ecday.eu. 

 

Data și ora Locația Organizator     Titlul acțiunii locale ECDay  

14.09.2016 

10:00 

Colegiul Administrativ 
Economic Iași, 
România 

Asociaţia pentru Ecologie şi 
Dezvoltare Durabilă Iaşi 

„It’s science time” 

16.09.2016 

10:00 

Primăria Mămăliga, 
Mămăliga, Ucraina 

Asociația Publică “Agenția 
pentru Dezvoltare 
Economică și Cooperare 
Transfrontalieră”, Ucraina  

Informare și instruire privind acordarea 
primului ajutor 

17.09.2015 

10:00 

Muzeul Bucovina, 
Suceava, România 

Muzeul Bucovina  "Un cerc de prieteni - pictăm 
împreună"” 

18.09.2016 

9:00 

Cetatea Soroca, 
Soroca, Republica 
Moldova 

Consiliul raional Soroca Ziua Ușilor Deschise la Cetatea 
Soroca 

19.09.2016 

10:00 

 

Primăria Boyany, 
Boyany, Ucraina 

Asociația Publică “Agenția 
pentru Dezvoltare 
Economică și Cooperare 
Transfrontalieră”, Ucraina 

Informare și instruire privind acordarea 
primului ajutor 

21.09.2016  

10:00 

Punctul de Informare 
Turisitcă Galați, Galați, 
România 

Asociația Euro Dezvoltare 
din Galați 

Ziua Diversității Culturale, Unul lângă 
Altul! 

21.09.2016 

11:00 

Ministerul Afacerilor 
Interne, Republica 
Moldova 

Ministerul Afacerilor 
Interne, Serviciul Tehnologii 
Informaționale 

Conferință de presă – beneficiile 
proiectelor majore de investiții în 
cooperarea transfrontalieră 

21.09.2016 

10:00 

Or. Hîncești, com. 
Lăpușna și com. 
Cărpineni, Republica 
Moldova 

Consiliul raional Hîncești Campanie de Informare privind Ziua 
Cooperării Europene – Realizări și 
Perspective 

22-26.09.2016 

10:00 

Muzeul Municipal 
Odesa ”Colecțiile 
personale ale lui A.V. 
Blesciunov” 

Muzeul Municipal Odesa 
”Colecțiile personale ale lui 
A.V. Blesciunov” 

Expoziția “Impresii” 

28.09.2016 

10:00 

Agenția de Dezvoltare 
Regională, Odesa, 
Ucraina 

ONG “Agenția de Dezvoltare 
Regională” 

Ziua Ușilor Deschise  

la Centrul Regional de Consultanță 
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Ziua Cooperării Europene - 5 ani 

"We grow together" este motto-ul acestei ediții, care scoate în evidență avantajele parteneriatului și cooperării 
transfrontaliere în diverse domenii. Depășirea obstacolelor în regiunea de graniță poate fi realizată prin generarea 
de idei inovatoare, acțiuni comune și muncă în echipă. De-a lungul celor patru ani, pe lângă activitățile obișnuite 
desfășurate în cadrul unui program cu finanțare europeană și care au vizat beneficiarii (evaluarea proiectelor, 
monitorizare și implementare), au fost organizate și o serie de evenimente dedicate publicului larg: 

2012 

  

2013 

  

2014 
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2015 

  

2016 se va întâmpla foarte curând... 

 

 

 

 

  

 


