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1

ROBUDENT-the Romanian-
Bulgarian cooperation 
network in the field of oro-
dental health

CBCRO2005/017-
535.01.03.05

Uniunea 
Europeana, 
Program Phare 
CBC 2005 Romania 
– Bulgaria

Universitatea 
OVIDIUS din 
Constanta, Facultatea 
de Medicina Dentara 
(Romania)

Amariei Corneliu noiembrie 2007-
octombrie 2008

Proiectul incurajeaza dezvoltarea si fortificarea 
retelelor de profesionisti in domeniul sanatatii publice 
si formarea unui parteneriat durabil intre autoritatile 
locale, medicii dentisti din cele 6 centre pilot de 
sanatate publica oro-dentara si o institutie academica, 
Facultatea de Medicina Dentara – Universitatea 
Ovidius Constanta. 
In urma implementarii acestui proiect s-a putut face o 
paralela intre modul de proiectare si desfasurare a 
actului medical dentar din ambele tari, s-au putut trage 
concluzii si invataminte utile de ambele parti, s-au 
dezvoltat relatii de cooperare si prietenie intre medicii 
dentisti romani si bulgari. 

49,979.00 €

Consiliul Judetean Constanta, 
Primariile Negru-Voda si Baneasa 
– Judetul Constanta, Romania; 

Municipalitatile General Tochevo 
si Krushari din Districtul Dobrich, 
Bulgaria

finalizat -

2

Euro Dobrogea – Resource 
Centre for Business and 
Innovation Romania – 
Bulgaria

RO2006/018-
445.01.02.02

Uniunea Europeana 
prin Programul 
Phare CBC 
România-Bulgaria 
2006

CCINA Constanţa 
(Romania) Juganaru Mariana august 2008 - 

noiembrie 2009

Obiectivul general al proiectului Euro Dobrogea – 
Centru de resurse pentru afaceri şi inovare România - 
Bulgaria este de a contribui la dezvoltarea economică 
a regiunii Dobrogea româneasca şi bulgară, parte a 
regiunii de graniţă România-Bulgaria, prin 
intermediul serviciilor complexe de sprijinire în 
afaceri şi inovare, ca mijloc de stimulare şi ajutor 
pentru iniţierea şi dezvoltarea de relaţii de afaceri de 
natură comercială, comun-investiţională, inclusiv prin 
abordări în comun sau transfrontalier a soluţiilor 
inovative de producţie sau dezvoltare, bazate pe 
cercetare tehnologică sau ştiinţifică.

6,650.00 €

Camera de Comerţ şi Industrie 
Dobrich (Bulgaria)
Universitatea "Ovidius" Constanta 
(Romania)
Colegiul Tehnic Dobrici (Bulgaria)

finalizat http://www.eurodo
brogea.ro/

3

TRANS-TOUR-NET: 
Creation and Marketing of 
Pilot cross border tourist 
Products in Dobrudzha

transfrontalier
1-3.1-15
Cod MIS-ETC: 37

Uniunea Europeană 
(FEDR) prin 
Programul de 
Cooperare 
Transfrontaliera 
Romania-Bulgaria 
2007-2013

International 
University College, 
Dobrich (Bulgaria)

Moraru Andreea septembrie 2010 - 
martie 2012

Obiectiv general al proiectului: sa integreze resursele 
naturale, etnice, istorice si culturale a Dobrogei in 
produse turistice care sa evidentieze identitatea 
comuna a regiunii, si sa incurajeze initiativele 
comune, printre toate partile interesate regionale, 
publice si private, pentru a implementa acele produse 
turistice pe piata. 

25,068.00 €

Muzeul regional de istorie 
(Dobrich, Bulgaria), 
Camera de Comert, industrie, 
transport maritim si agricultura 
(Romania), 
Univesitatea Ovidius (Constanta, 
Romania)
Liceul “Ovidius” (Constanta, 
Romania).

finalizat http://www.dobr
udzhatour.net

4
Caravan of the health and 
education 

transfrontalier
2.3-3.4/05.10.2010
Cod MIS-ETC: 
652

Uniunea Europeană 
(FEDR) prin 
Programul de 
Cooperare 
Transfrontaliera 
Romania-Bulgaria 
2007-2013

Ovidius University 
Constanta faculty of 
dentistry - OUC, 
Constanta (Romania)

Zaharia Agripina octombrie 2010 - 
septembrie 2011

Cresterea calitatii vietii si sanatatii populatiei din zona 
rurala
Imbunatatirea cooperarii romano-bulgare in domeniul 
sanatatii oro-dentare si reducerea disparitatilor dintre 
aria rurala si urbana din zona transfrontaliera romano-
bulgara
Transfer de cunostinte si bune practici prin instruirile 
profesionale ale medicilor dentisti  din aria 
transfrontaliera romano-bulgara
Dezvoltarea de structuri comune de cooperare romano-
bulgara in domeniul educatiei si sanatatii.

248,152.00 €

Topalu Local Council, Constanta 
(Romania)
General Toshevo Municipality, 
Dobrich (Bulgaria)
Gradistea Local Council, Calarasi 
(Romania)
Tervel Municipality, Dobrich 
(Bulgaria)

finalizat -

PROIECTE TRANSFRONTALIERE DERULATE ÎN UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANTA
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5
Cross Border University 
Network for Intercultural 
Communication (CUNICC)

transfrontalier
2(2i)-3.2-1
Cod MIS-ETC: 
795

Uniunea Europeană 
(FEDR) prin 
Programul de 
Cooperare 
Transfrontaliera 
Romania-Bulgaria 
2007-2013

University of Veliko 
Turnovo St. Cyril and 
St. Methodius 
(Bulgaria)

Ciugureanu Adina mai 2011 - noiembrie 
2012

Învatamântul  de calitate în limba romana/bulgar? 
pentru studenti, profesori, reprezentanti de afaceri si 
sectoare administrative locale româno bulgare. Retea 
activa între studentii bulgari si români / participantii la 
curs, profesori universitari si reprezentanti ai mediului 
de afaceri si administratie. Îmbunatatirea calificarii   
personalului de afaceri mici si mijlocii  si legaturilor 
dezvoltate între mediul universitar si cel de afaceri. 
Instruirea de lectori români si bulgari în comunicarea 
interculturala si disciplinele aferente. Facilitati pentru 
formarea interculturala si contacte de la cele patru 
universitati partenere.

171,966.25 €

University of Ruse “Angel 
Kanchev” (Bulgaria)
Ovidius University Constanta, 
Faculty of Letters (Romania)
University of Craiova (Romania)
International Elias Canetti Society, 
Ruse (Bulgaria)

finalizat -

6

BSUN Joint master degree 
study program on the 
management of renewable 
energy sources - ARGOS

transfrontalier
1.3.1.66334.127
Cod MIS-ETC: 
277
nr. 44553/ 
08.06.2011 

Uniunea Europeană 
(FEDR) prin 
Programul 
Operational Comun 
Bazinul Marii 
Negre 2007-2013 

Universitatea 
OVIDIUS din 
Constanta (Romania)

Mamut Eden iunie 2011 - mai 2013

Obiectivul general: Realizarea unui parteneriat si a 
unei cooperari mai intense intre universitatile din 
Bazinul Marii Negre prin implementarea unui 
Program de Masterat Comun in Managementul 
Surselor Energetice Regenerabile (SEN) si 
dezvoltarea durabila a regiunii.

230,000.00 €

Technical University of Varna 
(Bulgaria)
the National University Taurida 
(Ucraina), 
the Technical University of 
Istanbul (Turcia)
Technical University of Moldova 
(Republica Moldova)
E.N.E.A. (the National Agency for 
New Technologies, Energy and 
Sustainable Development) (Italia)

finalizat http://www.bsun.o
rg/

7
Cross Border Art of 
Gardening by the Black Sea

transfrontalier
2(4i)-3.1-12
contract. 
50762/25.06.2013/
12.07.2013
Cod MIS-ETC: 
697

Uniunea Europeană 
(FEDR) prin 
Programul de 
Cooperare 
Transfrontaliera 
Romania-Bulgaria 
2007-2013

Unitatea Administrativ 
Teritoriala Orașul 
Techirghiol 
(România)

Simionescu Violeta 
Maria

iunie 2013 - ianuarie 
2015

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la 
dezvoltarea economica durabila a zonei cuprinsa intre 
Constanta si Dobrich si de a intari turismul sezonier 
roman si bulgar prin extinderea activitatilor de turism 
sezoniere bazate pe diversificarea atractiilor naturale 
si culturale de turism.  Considerand acestea si 
obiectivele specifice ale proiectului (de a crea Gradina 
Botanica Techirghiol, de a moderniza gradinile de la 
Palatul Balchik, de a stimula initiativele comune 
transfrontaliere si strategiile din domeniul turismului, 
dintre institutii, precum si mediul academic).

38,789.40 €

Palatul Balchik (Bulgaria)
Universitatea Ovidius Constanta 
(România)
Municipalitatea Balchik (Bulgaria)
Universitatea Sofia (Bulgaria)

finalizat
http://www.cross-
border-
gardening.ro/rom/

8
Cross Border Oenology and 
Viticulture Center Danube 
Terraces

transfrontalier 
2(4i)-3.1-28
Cod MIS-ETC: 
600

Uniunea Europeană 
(FEDR) prin 
Programul de 
Cooperare 
Transfrontaliera 
Romania-Bulgaria 
2007-2013

Asociaţia Profesională 
Vitivinicolă Terasele 
Dunării Ostrov 
(Romania)

Beleniuc Georgeta iulie2013 - februarie 
2015

Obiectiv general: Proiectul contribuie la dezvoltarea 
economica a regiunii transfrontaliere Ostrov-Silistra, 
prin sprijinirea sectorului vitivinicol, reprezentând un 
avantaj competitiv. 

6,416.00 €

Asociaţia Viticultorilor și a 
Producătorilor de Vin Silistra 
(Bulgaria)
Staţiunea Experimentală pentru 
Cais și Agricultură Silistra 
(Bulgaria)
Universitatea "Ovidius" din 
Constanta - Facultatea de Știinţe 
ale Naturii și Stiinţe Agricole 
(Romania)
CCINA Constanţa (Romania) 

finalizat http://www.oenolo
gycentre.com/


