
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicat de Presă 

Acest proiect este finanţat de
Uiniunea Europeană prin 
Instrumentul European de 
Vecinătate şi Parteneriat 
 
Autoritatea Comuna de 
Management  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice, România 
Tel:  0040 372 111332 
Fax: 0040 372 111456 

Proiect implementat de  
 
Asociatia pentru Ecologie 
si Dezvoltare Durabila IASI 
 
Adresa: Iasi, Str. Pacurari, 
Nr.85, Cod Postal 700515 
 
Tel:   0232260410; 
 Fax: 0232260122 
         0232257012 

Comisia Europeană este organul executiv al UE.  
 
“Uniunea Europeană este formată din 27 de State Membre care au decis împreună 
pe parcursul unui proces de extindere care a durat 50 de ani, să construiască o 
zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea 
culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să 
împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de 
graniţele ei. „  
 

 
Iasi, 30 Septembrie 2013 

 
Asociaţia pentru Ecologie si Dezvoltare Durabilă, in parteneriat cu Asociaţia Forumul Inventatorilor Români, 
Asociaţia MAETONIUM din raionul Soroca, Republica Moldova și Agenţia pentru Dezvoltare Durabila si Integrare 
Europeana-Euroregiunea Dunărea de jos- din Ukraina, anunţă incepând cu data de 14.08.2013 lansarea proiectului „IT`S 
SCIENCE TIME” Referinţa: 2/3/181, Code MIS  ETC 2302.  
Proiect finanţat de Uniunea Europeană.  
Acest proiect are o valoare totală de 160.000 euro (702.208 ron la cursul de schimb INFOREURO aferent lunii 
august 2013) din care 144.000 euro (631.987 ron la cursul de schimb INFOREURO aferent lunii august 2013) 
contribuţie a Comisiei Europene. Durata implementării este de 18 luni.  
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la integrarea generaţiei tinere - elevi de gimnaziu și liceu, în 
societatea bazată pe cunoaștere, prin încurajarea acestora să ia parte la activităţile de inovare și să aleagă o carieră in 
domeniul știinţific și tehnic inovativ, care sunt foarte importante pentru situaţia economică, socială și de mediu din 
zona transfrontalieră, conducând asfel la o societate cu dezvoltare durabilă. 
Obiectiv specific: Dezvoltare unui club transfrontalier de știinţă și tehnologie pentru elevii din ciclul secundar de 
învăţământ din zona transfrontalieră, care să îmbunătăţească capacitatea profesorilor din zona transfrontalieră ţintă 
de a influenţa orientarea în carieră către știinţă și tehnologie a elevilor, prin implicarea activă în activităţi extra-
curriculare cu specific tehnic și să faciliteze interacţiunea transfrontalieră şi schimbul de idei între profesori şi elevi. 
Grupul ţinta 30 de profesori din judeţul Iași, judeţul Soroca şi regiunea Odesa, care vor participa la cursuri pentru 
profesori despre metodele de a stimula orientarea către domeniul tehnic și către știinţe a elevilor şi 60 de elevi din 
ciclul secundar de învăţământ din judeţul Iasi, judeţul Soroca şi regiunea Odesa, care vor lua parte la activităţi 
educative comune pentru tineri, menite să crească interesul acestora pentru ştiinţă şi tehnologie. 
Rezultate preconizate:  
1. Infrastructura şi resursele necesare pentru ca proiectul să fie implementat şi promovat 
2. Un club transfrontalier de știinţă și tehnologie pentru elevii din zona transfrontalieră vizată 
3. 30 de profesori formaţi in sensul imbunataţirii metodelor de educaţie formală și informală care să stimuleze 
interesul elevilor pentru știinţă si tehnologie 
4. Ghid de bune practici pentru profesori, metode pentru stimularea interesului elevilor pentru ştiinţă şi tehnologie  
5. Elevi din zona transfrontalieră ţinta cu competenţele-cheie în domeniul ştiinţei şi tehnologiei 
6. Elevi de gimnaziu din zona transfrontalieră ţintă implicaţi activ în domeniul ştiinţei şi activităţii tehnologice  
 
Persoane si detalii de contact:                                                                                  
 
Manager de proiect                                                                                                   Tel.: 0040 232 260410 
Matei Aurora                                                        Adresa site program: www.ro-ua-md.net 

                                   E-mail: mateiaurora@yahoo.com 
„Graniţe comune. Soluţii comune” 

 

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul 
Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program. 


