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Comunicat de presă
Conferință de presă în cadrul proiectului MONITOX, cod eMS BSB27,
Programul Operaţional Comun “Bazinul Mării Negre 2014-2020”
La 30 noiembrie 2018, începând cu ora 10-00, Institutul de Zoologie Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării organizează o conferință de presă dedicată lansării
proiectului cu titlul ”Retea de cooperare interdisciplinară în bazinul Mării Negre pentru
monitorizarea comună durabilă a migrației compușilor toxici în mediu, evaluarea
îmbunătățită a stării ecologice și a impactului substanțelor dăunătoare asupra sănătății
umane, și prevenirea expunerii populației/ Black Sea Basin interdisciplinary cooperation
network for sustainable joint monitoring of environmental toxicants migration, improved
evaluation of ecological state and human health impact of harmful substances, and public
exposure prevention” – MONITOX (cod eMS BSB27).
Proiectul a fost obținut în cadrul Programul Operaţional Comun “Bazinul Mării Negre
2014-2020” al Uniunii Europene, prioritatea nr.2 – Promovarea coordonării protecţiei
mediului şi reducerea în comun a deşeurilor solide marine în bazinul Mării Negre. Bugetul
total al proiectului este de circa 952,6 mii Euro, dintre 92% constituie contribuția UE prin
Instrumentul European de Vecinătate.
Proiectul va fi implementat în colaborare cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi
(beneficiar lider), România, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării”,
Tulcea, România, Institutul de Geologie şi Seismologie, Chișinău, Republica Moldova și
Institutul de Tehnologie din Macedonia de Est şi Tracia, Kavala, Grecia, timp de 30 de luni,
începând cu 20 septembrie 2018.
La conferința de presă vor fi prezentate obiectivele proiectului, activitățile planificate,
rezultatele scontate, impactul și beneficiile cooperării transfrontaliere, sursele de
finanțare și metodele utilizate în parteneriat în cadrul rețelei MONITOX. Vor participa
coordonatorii proiectului, cercetători – membri ai echipei de implementare a proiectului.
Evenimentul este destinat reprezentanților mass-media, dar și altor grupuri de persoane
interesate.
Conferința de presă va avea loc la sediul agenţiei de presă INFOTAG, str. Kogălniceanu,
76, or. Chișinău.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați: Elena ZUBCOV, membru
cor., prof., dr. hab. în științe biologice, coordonator de proiect, Institutului de Zoologie
Tel/fax: +373 22 737509, 079638311 E-mail: elzubcov@mail.ru

Common borders. Common solutions.

