
  

Lansarea proiectului „ ACCES DIRECT LA STUDENȚI” 
Business Consulting Institute în parteneriat cu Asociația Centrul Regional pentru Integrare Socială Nord-Est și 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România a contractat în 31 septembrie 2020 Proiectul „ ACCES 
DIRECT LA STUDENȚI”, cod 2SOFT 1.1 / 112, proiect finanțat de Uniunea Europeana prin Programul Operațional 
Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020. 

Obiectivul principal al proiectului este: Creșterea accesului la programe educaționale de calitate prin cooperarea dintre 
instituțiile de învățământ și sprijinirea a 600 de elevi din clasele de învățământ terțiar non-universitar din Republica 
Moldova în dezvoltarea lor socio-profesională, pentru a crește șansa în construirea unei cariere în domeniul ingineriei, 
cu un impact asupra îmbunătățirii calității vieții tinerilor. 

Durata proiectului este de 15 luni.  

Suma grantului este de 398,277 Euro, reprezentând 90% din costul total al proiectului. Diferența de 44,253 Euro, 
reprezintă cofinanțarea partenerilor. Valoarea totala a proiectului este de 442,530 Euro. 

Pe data de 21.12.2020 în Centrul Național de Inovații Digitale în Educație “Clasa Viitorului”, la ora 11.00, va avea loc 
conferința pentru lansare și promovare a proiectului.  
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Proiect implementat de:  

Business Consulting Institute 

Adresa: MD 2012, Chișinău, 
str. Mihai Eminescu # 27,  

Tel: 022 – 855080  

Email: office@bci.md  

Proiect este finanțat de: 

Uniunea Europeana 

“Uniunea Europeană este alcătuită din 27 de state membre care au decis să 
își unească treptat cunoștințele, resursele și destinele. Împreună, într-o 
perioadă de extindere de 50 de ani, au construit o zonă de stabilitate, 
democrație și dezvoltare durabilă, menținând în același timp diversitatea 
culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană se angajează 
să împărtășească realizările și valorile sale cu țările și popoarele de dincolo 
de granițele sale”. 
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