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“Graniţe comune. Soluţii comune” 

 

ACTIVITATE ÎN CADRUL PROIECTULUI TRANSFRONTALIER 
 

Iaşi, 10 octombrie 2011 

 

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 14 octombrie 2011, se va desfăşura activitatea intitulată TRÂNTA 

NAŢIONALĂ , pe Bulevardul Ştefan cel Mare, oraşul Chişinău, începând cu ora 9,00. 

Participanţi: 50-60 (studenţi şi membri ai comunităţii locale) 

Obiectivele activităţii: 

1. dezvoltarea şi promovarea valorilor naţionale 

2. dezvoltarea spiritului participativ-activ al cetăţenilor 

3. stimularea practicării activităţilor fizice 

4. formarea şi dezvoltarea motivaţiei de a exercita activităţi fizice în aer liber 

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. 

 

 

Acest proiect este finanţat de 

Uniunea Europeană 

 

Autoritatea Comună de 

Management 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului, 

România 

Tel: 0040372111332 

Fax: 0040372111456 

Proiect implementat de  

Universitatea  “Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi 

 

Adresa: B-dulCarol I , Nr.11, 

700506 – IAŞI, România 

Tel: +40 232 201026 

Fax: +40 232 201126 

 

Comisia Europeană este organismul de conducere al  UE. 
 

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

treptat cunoştinţele, resursele şi destinele. Împreună,  pe parcursul  unei perioade de 

extindere de 50 de ani, aceste ţări au construit  o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare 

durabilă, menţinându-şi , în acelaşi timp, diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile 

individuale. Uniunea Europeană este hotărâtă să îşi împartă realizările şi valorile cu ţările şi 

oamenii de dincolo de graniţele sale. 
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