
  

Programul Operational Comun România-Ucraina-
Republica Moldova 2007-2013 

 

IT’S SCIENCE TIME 
 

Creșterea interesului pentru ştiinţă şi tehnologie 

Cod MIS  ETC 2302 
 

 

 

Graniţe comune. Soluţii comune. 

Proiect implementat de 
Asociația pentru Ecologie 
si Dezvoltare Durabilă Iași

Pentru mai multe informaţii 

Manager Proiect  
Ing. Aurora MATEI 
Str. Pacurari 85, Iasi, 700515 
Tel:  0040 232 260410; 
Fax: 0040 232 260122, 257012 
E-mail: mateiaurora@yahoo.com 
 
 
Autoritatea Comuna de Management 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administratiei 
Publice, România 
Tel:  0040 372 111332 
Fax: 0040 372 111456 
 

www.ro-ua-md.net 
 

“ Uniunea Europeană este formată din 27 de state 

membre care au decis, treptat, să-şi unească 

cunoşinţele, resursele şi destinele. Pe parcursul a 50 

de ani de extindere teritorială au construit împreună

o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare 

durabilă, păstrând totodată diveristatea culturală şi 

libertăţile individuale. 

 

Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire 

a realizărilor şi valorilor cu statele din afara graniţelor 

sale”. 

 

Comisia Europeană este organul executiv al 
Uniunii Europene 
 
Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul Uniunii 

Europene. Conţinutul acestei publicaţii intră în 

responsabilitatea Asociatiei pentru Ecologie si 

Dezvoltare Durabila şi nu reflectă în mod necesar 

poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor 

de management ale Programului Operaţional Comun 

România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. 

Proiect implementat de  
 
Asociația pentru Ecologie si Dezvoltare Durabilă Iași
 
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. 

Proiect finanţat de  
UNIUNEA EUROPEANĂ 



IT’S SCIENCE TIME 

Proiectul 

Asociația pentru Ecologie si Dezvoltare Durabilă Iași, 

in parteneriat cu Asociația Forumul Inventatorilor 

Români, Asociația MAETONIUM din raionul Soroca, 

Republica Moldova și Agenția pentru Dezvoltare 

Durabila si Integrare Europeana-Euroregiunea 

Dunărea de jos- din Ukraina, desfășoară proiectului 

„IT`S SCIENCE TIME” Referința: 2/3/181, Code MIS 

ETC 2302. 

 

Durata: 18 luni  

Data începerii: 14.08.2013 

 

 

Obiectivul general  
al proiectului este de a contribui la integrarea 

generației tinere - elevi de gimnaziu și liceu, în 

societatea bazată pe cunoaștere, prin încurajarea 

acestora să ia parte la activitățile de inovare și să 

aleagă o carieră in domeniul științific și tehnic 

inovativ, care sunt foarte importante pentru situația 

economică, socială și de mediu din zona 

transfrontalieră, conducând asfel la o societate cu 

dezvoltare durabilă. 

Obiectiv specific 

Dezvoltarea unui club transfrontalier de știință și 

tehnologie pentru elevii din ciclul secundar de 

învățământ din zona transfrontalieră, care să 

îmbunătățească capacitatea profesorilor din zona 

transfrontalieră țintă de a influența orientarea în 

carieră către știință 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. 

 

 

Grupuri țintă 

 

30 de profesori din județul Iași, județul Soroca şi 

regiunea Odesa, care vor participa la cursuri pentru 

profesori despre metodele de a stimula orientarea 

către domeniul tehnic și către științe a elevilor şi 60 

de elevi din ciclul secundar de învățământ din județul 

Iasi, județul 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 știință și tehnologie pentru 

elevii din zona transfrontalieră vizată; 

3. 30 de profesori formați in sensul imbunatațirii 

metodelor de educație formală și informală care să 

stimuleze interesul elevilor pentru știință si tehnologie; 

4. Ghid de bune practici pentru profesori, metode 

pentru stimularea interesului elevilor pentru ştiinţă şi 

tehnologie; 

5. Elevi din zona transfrontalieră ținta cu 

competenţele-cheie în domeniul ştiinţei şi tehnologiei; 

6. Elevi de gimnaziu din zona transfrontalieră ţintă 

implicați activ în domeniul ştiinţei şi activităţii 

tehnologice. 


