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Proiectul este finanțat de 

către Uniunea Europeană 
„Uniunea Europeană este alcătuită din 27 de state membre care au decis să 

își unească treptat cunoștințele, resursele și destinele. Împreună, pe o 

perioadă de 50 de ani, au construit o zonă de stabilitate, democrație și 

dezvoltare durabilă, menținând totodată diversitatea culturală, toleranța și 

libertățile individuale. Uniunea Europeană se angajează să împartă 

realizările și valorile sale cu țările și popoarele dincolo de granițele sale ”. 

Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 este finanţat de 

Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate 

şi co-finanţat de statele participante în program. 

 

12 IULIE 2021, Tulcea 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea în parteneriat cu Comitetul Executiv al Consiliului Local Izmail, 

Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea și Departamentul Principal al Poliției Naționale din regiunea Odessa 

implementează proiectul “CBC- Safety - Prevenirea și combaterea criminalității organizate și cooperarea 

polițienească prin centre transfrontaliere la frontiera România-Ucraina” cod EMS ENI 1HARD/4.3/2, finanțat de 

Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, cu o contribuție ENI în valoare de 

1.298.925 euro, reprezentând 6.392.010 lei. 

Conferința de lansare a proiectului va fi organizată în municipiul Tulcea, România, la data de 13.07.2021, ora 10:00, Sala 

Mihail Kogălniceanu, Strada Păcii, nr. 20. 

Evenimentul își propune să marcheze dimensiunea transfrontalieră a proiectului și să disemineze către societatea 

civilă și cei interesați, obiectivele prevăzute în cadrul proiectului și pașii care trebuie urmați pentru realizarea acestora. 

La conferință vor participa reprezentanții partenerilor din ambele țări cooperante, reprezentanți din cadrul instituțiilor 

publice, instituții implicate în combaterea criminalității organizate, structuri de poliție, reprezentanți ai organizațiilor 

societății civile, organizații comunitare locale și  mass-media. 
 

Obiectivul general al proiectului “CBC-Safety - Prevenirea și combaterea criminalității organizate și cooperarea 

polițienească prin centre transfrontaliere la frontiera România-Ucraina” constă în creșterea nivelului de încredere 

al cetățenilor cu 3% în RO și 8% în UA și securitate prin îmbunătățirea eficienței cooperării între 3 structuri de servicii 

de poliție din România și Ucraina în prevenirea și combaterea criminalității organizate transfrontaliere. 

Proiectul “CBC-Safety” se va implementa în perioada 13 Aprilie 2021 - 12 Aprilie 2023. 

Pentru mai multe informații, persoană de contact este: Dna. Daniela Voicu - Manager proiect, telefon: +40743096627, 

e-mail: daniela.voicu@primariatulcea.ro. 

Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul 

Instrumentului European de Vecinătate şi co-finanţat de statele participante în program. 
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