COMUNICAT DE PRESĂ

„Granițe comune. Soluții comune.”
Un parc curat în orașul meu
10 noiembrie 2011
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin Centrul de Studii Europene, în parteneriat cu Academia
de Studii Economice din Chişnău, şi cu Universitatea Națională “Yuriy Fedkovych” din Cernăuţi, anunţă
organizarea activității „Un parc curat în orașul meu”, în cadrul proiectului Cross-border educational exhanges
in European studies – favorable framework in the diminishing of the border effects at the eastern frontier of
the EU, CEDES, cod. MIS-ETC 933, finanţat de Uniunea Europeană prin programul de colaborare
transfrontalieră Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova 2007-2013, Priority 3.
”People to people co-operation”, Measure 3.2. Educational, social and cultural exchanges.

Bugetul proiectului este de 164.582,64 Euro (675364,86324 Ron) din care grantul oferit de Uniunea
Europeană reprezintă 148.082,.64 Euro (607657,11324 Ron) calculat la cursul InforEuro 1 EUR = 4.1035 Ron
(aprilie 2011).
Acțiunea ”Un parc curat în orașul meu”, se va desfășura la Iași, pe data de 10 noiembrie 2011, în parcul din
fața Cantinei Titu Maiorescu, începând cu ora 16:00. La această acțiune vor participa studenți din cadrul
Universității Alexandru Ioan Cuza. Ei vor curața parcul, vor planta copaci și vor încerca să ofere un model de
comportament responsabil față de mediu. Totodată, va fi lansată și o campanie de promovare a politicilor de
mediu ale Uniunii Europene. Această campanie va viza și un comportament mai responsabil al societăților față
de impactul activității lor asupra mediului.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresaţi următoarelor persoane:
Prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu, manager proiect
Email: gcpas@uaic.ro
Tel: 0232.201318
site: www.ro-ua-md.net
Pentru emitere imediată.
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea
Europeană prin Instrumentul European pentru Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de către ţările
participante în program.
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

Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană

Comisia Europeană este organismul de conducere al UE.

Programul Operaţional Comun România-UcrainaRepublica Moldova 2007-2013 este finanţat de
Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului
European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat
de statele participante în program.
Autoritatea Comună de Management – Ministerul
Dezvoltării Regionale și Turismului
Tel: 0040372111332
Fax: 0040372111456

“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.

