
 
 

 

 

 

  

COMUNICAT DE PRESĂ 

“Graniţe comune. Soluţii comune” 

 

ACTIVITATE ÎN CADRUL PROIECTULUI TRANSFRONTALIER 
 

Chişinău, 28 februarie 2012 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în parteneriat cu Universitatea de Stat de 

Educaţie Fizică şi Sport din Chişinău (Republica Moldova) anunţă lansarea proiectului Program de 

Cooperare Transfrontalieră pentru Nevoi Comune: Sănătate, Mediu, Sport – HES,  finanţat de 

Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-

2013, Prioritatea 3 – “Cooperarea Oameni catre Oameni”, Masura 3.2 – “Schimburi educationale, 

sociale şi culturale”, Codul MIS-ETC: 946, valoarea totală a proiectului fiind de 132.625.80 Euro (din 

care suma de 105.020.64 Euro reprezintă finanţare de la Uniunea Europeană). 

 Obiectivul proiectului este de a dezvolta o cooperare transfrontalieră de parteneriat pentru 

desfăşurarea activităţilor sportive într-un mediu sănătos. 

 În data de 2 martie 2012, se va desfăşura activitatea intitulată COMPETIŢIE LA 

TRIATLON FORŢĂ, în oraşul Chişinau, str. A. Doga, nr. 22, USEFS (sala de forţă), începând cu 

orele 14. 
Participanţi: 20 de studenţi din Republica Moldova (dintre care 5 sunt cu disabilităţi fizice) şi 

20 de reprezentanţi ai comunităţii locale. 

Obiectivele activităţii: 

1. promovarea probei sportive triatlon forţă în rândul populaţiei Republicii Moldova; 

2. stimularea interesului comunităţii locale pentru practicarea activităţilor sportive; 

3. socializarea persoanelor cu disabilităţi prin practicarea activităţilor fizice; 

4. motivarea cetăţenilor pentru un mod sănătos de viaţă într-un mediu sănătos. 

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresaţi: 

Veronica Popescu, manager proiect, e-mail: verapop@yahoo.com  

Website:  www.ro-ua-md.net, www.hes.uaic.ro  
 

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. 
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“Uniunea Europeană este constituită din 27 state membre care au decis să îşi unească, treptat 

cunoştinţele, resursele şi destinele. Pe parcursul  a 50 de ani de extindere territorială au 

construit împreună  o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând totodată 

diversitatea culturală, toleranţa 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 executive al Uniunii Europene. 
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