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Portalul	„Vocea	ta	în	Europa”	gestionat	de	Comisia	Europeană,	constituie	punctul	unic	de	acces	la	numeroase	consultări,	discuţii	
şi	alte	opţiuni	prin	care	puteţi	juca	un	rol	activ	în	procesul	de	elaborare	a	politicilor	europene.

Consultare	privind	obligația	angajatorului	de	a	informa	lucrătorii	asupra	condițiilor	aplicabile	contractului	sau	raportului	de
muncă	(Directiva	privind	declarația	scrisă	–	Directiva	91/533/CEE)

http://www.europedirectbacau.ro
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=699&consultId=18&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=699&consultId=18&visib=0&furtherConsult=yes
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Cultura națională
	 În	 România,	 Ziua	 Culturii	 Naţionale	 se	
celebrează	 pe	 15	 ianuarie,	 începând	 cu	 anul	 2011,	
fiind		aprobată		de		Parlamentul		României		prin	Le-
gea	nr.	238	din	7	decembrie	2010,	publicată	 în	MO	
831	din	13	decembrie	2010.	Această	dată	nu	a	 fost	
aleasă	la	întâmplare.	 În	expunerea	de	motive	a	par-
lamentarilor	 iniţiatori	 	 ai	 legii	 se	 menţionează	 că	
„Ziua	Culturii	Naționale	va	fi,	în	viziunea	noastră,	o	zi	
în	care	celebrăm	nu	numai	un	mare	creator,	dar	şi	o	
zi	de	reflecție	asupra	culturii	române,	în	genere,	şi	a	
proiectelor	culturale	de	interes	național”.
	 Ziua	 Culturii	 Naţionale	 a	 fost	 marcată	 prin	
concerte	de	muzică	veche	şi	tradițională	românească,	
lecturi	din	poeziile	 lui	 Eminescu,	 expoziţii	 de	 carte,	
conferinţe,	 evenimente	 dedicate	 diversităţii	 cul-
turale,	etnice	şi	 lingvistice	din	România	 la	 Institutul	
Cultural	 Român	 din	 Budapesta,	 Chişinău,	 Istanbul,	
Londra,	New	York	şi	la	Academia	Română	din	Roma.	
În	ţară	au	avut	loc	diverse	manifestări	artistice	dedi-
cate	zilei	de	naştere	a	poetului	Mihai	Eminescu	şi	a	
Zilei	Culturii	Naţionale.

În	 Bacău,	 aceste	 două	 evenimente	 definitorii	 pentru	
cultura	românească	au	fost	sărbătorite	prin	programe		
artistice	dedicate	poetului	Mihai	Eminescu	(Biblioteca	
Judeţeană,	 Club	 60	 +),	 comunicări	 despre	 opera	 lui	
Eminescu	 şi	 un	 concert	 de	 muzică	 folk	 (Centrul	 de	
Cultură	„George	Apostu”),	 expoziţii	 de	 carte	 de	 Ziua	
Culturii	Naţionale	(Biblioteca	Judeţeană).
„Nivelul	culturii	generale	a	naţiei	nu-l	poate	ridica	ni-
meni	cu	umărul,	-	spunea	Eminescu	-,	timpul	şi	munca	
umplu	 neajunsurile”.	 Şi	 urmând	 spiritul	 eminescian	
până	 astăzi,	 prin	 discursul	 european,	 putem	 spune	
că	orice	demers	cultural	este	 implicare,	participare	şi	
dialog,	 este	 căutarea	 sensurilor	 identităţii	 naţionale,	
este	 o	 continuă	 interogaţie	 privind	„rostul	 existenţei	
noastre	”	în	ierarhia	valorilor	europene	şi	globale.
Este	interesant	de	remarcat	că	în	alte	două	ţări,	Portu-
galia	 şi	Spania,	Ziua	Culturii	este	asociată	altor	două	
nume	simbol:	Luís	de	Camões	şi	Miguel	de	Cervantes.
Pentru	detalii	:	www.europedirectbacau.ro

www.europedirectbacau.ro
http://www.europedirectbacau.ro/index.php/stiri/ziua-culturii-nationale-2016
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Evenimente de marcă
	 Pe 11 ianuarie 2016,	 a	 avut	 loc	 eveni-
mentul	 de	 lansare	 a	 Preşedinţiei	 olandeze	 a	 Con-
siliului	 Uniunii	 Europene	 (ianuarie	 -	 iunie	 2016)	
la	 Reprezentanţa	 CE	 din	 Bucureşti.	 Au	 participat	
ambasadorul	 Regatului	 Ţărilor	 de	 Jos	 în	 România,	
doamna	Stella	Ronner-Grubacic,	ministrul	Afacerilor	
Externe	 al	 României,	 dl	 Lazăr	 Comănescu,	 şi	 şeful	
Reprezentanţei	 Comisiei	 Europene	 în	 România,	
doamna	Angela	Filote.	
În	 perioada	 ianuarie	 –	 iunie	 2016,	 Olanda	 preia	
Preşedinția	 Consiliului	 Uniunii	 Europene	 pentru	 a	
douăsprezecea	oară.	Obiectivele	Ţărilor	de	Jos	pen-
tru	următoarele	6	luni	se	axează	pe	următoarele	do-
menii	prioritare:	creştere	economică	şi	crearea	de	lo-
curi	de	muncă,	migraţie	şi	securitate	internaţională,	
rolul	activ	al	cetăţenilor,	companiilor	şi	organizaţiilor	
societăţii	 civile,	 finanţe	 solide	 şi	 o	 zonă	 euro	
puternică,	climă	şi	energie.
Aflați	mai	multe...

http://www.europedirectbacau.ro/index.php/stiri/prioritatile-presedintiei-olandeze-a-ue-in-domeniul-schimbarilor-climatice-si-protectiei-mediului
https://english.eu2016.nl/eu-presidency/input-and-priorities/innovation-and-jobs
https://english.eu2016.nl/eu-presidency/input-and-priorities/finances-and-the-euro
https://english.eu2016.nl/latest/news/2016/01/29/netherlands-to-hold-combined-meeting-on-trade-and-development
https://english.eu2016.nl/eu-presidency/input-and-priorities/migration-and-security
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 În 2016, capitalele europene ale culturii	sunt	
oraşele	 Donostia	 /	 San	 Sebastián	 (Spania)	 şi	Wrocław	
(Polonia).	
Programul	acestor	evenimente	culturale	a	fost	iniţiat	de	
Consiliul	de	Miniştri	ai	Culturii	din	Uniunea	Europeană	
şi	a	fost	 lansat	 în	1985	(la	 	 iniţiativa	politicianului	 	grec		
Melina	 Mercouri),	 având	 drept	 obiective	 majore	 pro-
movarea	 diversităţii	 şi	 bogăţiei	 culturale	 europene,	 a-
propierea	 popoarelor	 Europei,	 celebrarea	 contribuţiei	
oraşelor	la	dezvoltarea	culturii,	dezvoltarea	turismului.
									Deschiderea	oficială	a	avut	loc	între	15	şi	17	ianuarie	
la	Wrocław	şi	pe	20	ianuarie	în	San	Sebastián	odată	cu	
Festivalul	Tobelor	(Tamborrada).
 Evenimentele	 culturale	 se	 vor	 desfăşura	 sub	
deviza:
1.Cultura	 para	 la	 convivencia	 („Cultură	 pentru	
coexistenţă”),	oraşul	spaniol	promovând	modalităţi	mai	
bune	de	convieţuire	prin	artă	şi	cultură.	Trei	faruri	sim-
bolice	vor	reflecta	valorile	care	stau	la	baza	programului:	
Farul	Vieţii	 (individul	 şi	 societatea),	 Farul	 Păcii	 (respect	
şi	 coexistenţă)	 şi	 Farul	Vocilor	 (diversitate	 şi	 înţelegere	
reciprocă).	 Pe	 lângă	 multe	 alte	 evenimente	 culturale,	

Fundalul	reprezintă	o	panoramă	din	San	Sebastian

programul	 include	 expoziţia	 Tratatul	 de	 Pace	 (sunt	
expuse	reprezentări	ale	păcii	şi	violenţei	în	Europa)	şi	
proiectul	Ambasade	itinerante	(scopul	proiectului	este	
acela	de	a	aduce	artişti	de	naţionalităţi	diferite	în	mai	
multe	oraşe	europene	cu	vaporul,	autobuzul	şi	bicicle-
ta	pentru	a	crea	şi	promova	opere	de	artă	care	exprimă	
diversitatea	culturală	şi	lingvistică);
2.	Spaces	of	Beauty	(„Spaţii	de	frumuseţe”)	în	Wrocław,	
unde	 programele	 culturale,	 axate	 pe	 conceptele	 de	
metamorfoză	şi	diversitate,	pleacă	de	la	istoria	oraşului.	
Printre	 evenimentele	 organizate	 pe	 parcursul	 anului	
2016	 se	 numără	 Noaptea	 Literaturii	 Europene,	 Ziua	
Internaţională	a	Jazz-ului,	Olimpiada	Internaţională	de	
Teatru.	4	oraşe	din	România	 candidează	pentru	 titlul	
de	 capitală	 europeană	 a	 culturii	 în	 2021:	 Baia	 Mare,	
Bucureşti,	Cluj-	Napoca	şi	Timişoara.

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en
1.Cultura


5

Centrul de Informare
Europe Direct Bacău
www.europedirectbacau.ro
0234/530.255

Nr.1, Vol.4, 2016

Johannes	Hahn,	comisarul	pentru	politica	europeană	
de	vecinătate	şi	negocieri	privind	extinderea,	şi	Corina	
Crețu,	comisarul	pentru	politica	regională,	consideră	
că	 finanţarea proiectelor transfrontaliere	 con-
tribuie	la	dezvoltarea	durabilă	a	regiunilor	învecinate,	
la	cooperarea	 teritorială	 în	zona	 frontierelor	externe	
ale	 UE,	 la	 dezvoltarea	 spiritului	 de	 solidaritate	 şi	 la	
eliminarea	diferenţelor
privind	nivelul	de	trai	prin	stimularea	competitivităţii	
economiilor	locale.	Vor	fi	finanţate	proiecte	din	27	de	
ţări	(Armenia,	Georgia,	Repu-blica	Moldova,	Ucraina	şi	
Rusia	-	în	est;	Egipt,	Israel,	Iordania,	Liban,	Palestina	şi	
Tunisia;	Bulgaria,	Cipru,	Estonia,	Finlanda,	Franţa,	Gre-
cia,	 Italia,	Letonia,	Li-tuania,	Malta,	Polonia,	Portuga-
lia,	Romania	şi	Suedia;	Norvegia	şi	Turcia)	cu	un	buget	
de	1	miliard	de
euro.
Accesați	comunicatul	de	presă	integral

Pagini	utile:

Sondajul	Eurobarometru	Flash	422	–	Cooperarea
transfrontalieră	în	UE

Sondajul	Eurobarometru	423:	Gradul	de	conştientizare
şi	percepțiile	cetățenilor	cu	privire	la	politica	regională

Interreg	–	Cooperare	teritorială	europeană

Conferința	„25	de	ani	de	Interreg”

Programele	Interreg

http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/information/videos/1522
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-6_ro.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/interreg25/
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/1565
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/1565
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2055
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2055
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/interreg25/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
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Pe 12 ianuarie,	 a	 avut	 loc	 lansarea	Programului	
„140	de	ani	de	 la	naşterea	marelui	sculptor	Con-
stantin	 Brâncuşi”,	 iniţiat	 de	 Institutul	 Cultural	
Român	 în	 parteneriat	 cu	 Centrul	 de	 Cercetare,	
Documentare	şi	Promovare	„Constantin	Brâncuşi”.	
Obiectivul	programului	este	celebrarea	artistului	
născut	 în	 România	 în	 cadrul	 mai	 multor	 eveni-
mente	 culturale:	 simpozionul	 ştiinţific	 cu	 par-
ticipare	 internaţională	 (Colocviile	 „Brâncuşi”),	
Atelierele	 şi	 Caravana	 „Brâncuşi”,	 Festivalul	 de	
film	 „Brâncuşi	 DocuArt”	 şi	 acordarea	 Premiului	
„Brâncuşi”.	
Mai	multe	detalii...

http://www.europedirectbacau.ro/index.php/stiri/140-de-ani-de-la-nasterea-lui-constantin-brancusi-program-national-derulat-de-institutul-cultural-roman-si-centrul-constantin-brancusi
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Tematica activităților organizate de Europe Direct Bacău în 2016
În	2016,	obiectivele	şi	tematica	evenimentelor	şi	a	publicațiilor	propuse	spre	realizare	de	Centrul	„Europe	Direct”	
Bacău	cuprind:

-	 caravana	de	informare	„Competențe	şi	drepturi	europene”	privind	disemi-narea	de	informaţii	prin	acţiuni	
											organizate	pe	tot	parcursul	anului	2016	(evenimente	programate	pentru	diverse	grupuri-ţintă	sau	
											organizate	ad-hoc	la	cererea	cetăţenilor	băcăuani);
-	 buletinul	informativ	electronic	(lunar);
-	 organizarea	a	şase	micro-dialoguri,	cu	următoarea	tematică	:	„Cine	sunt	EU	–	victima	traficului	de	
											persoane?”.	„Cine	sunt	EU	–	voluntarul	?”;	„Cine	sunt	EU	–	refugiatul?”;	„Cine	sunt	EU	–	tânărul	şomer	?”;	
											„Cine	sunt	EU	–	cetățeanul	digital	?”;	„Cine	sunt	EU	–	tânărul	antreprenor	?”	
										(în	perioada	februarie	-	octombrie);
-	 realizarea	publicaţiilor	„Comunități	în	dialog	–	Bacău,	un	spațiu	al	solidarității	europene”	şi	„Comunități	în	
											dialog	–	Județul	Bacău,	un	spațiu	al	schimbărilor	democratice”
-	 organizarea	Școlii	de	vară	privind	antreprenoriatul	în	industrii	creative	şi	surse	de	finanțare	pentru	tineri	
											antreprenori	:	„Extraordinar	de	creativi,	dar	nu	suficient	de	antreprenori”,	în	colaborare	cu	
											Centrul	„Europe	Direct”	Bucureşti	(luna	august);
-	 organizarea	Săptămânii	Tineretului	băcăuan	şi	a	Zilei	Mondiale	a	Educației	2016	(sfârşitul	lunii	
											septembrie	–	începutul	lunii	octombrie);
-	 expoziții	tematice,	expunere	la	informaţii,	colaje	de	activităţi	(vizionare	de	filme,	ateliere	de	lucru,	
											dezbateri	pe	teme	europene	cu	impact	local);
-	 participări	la	diverse	activităţi	organizate	de	parteneri	şi	colaboratori	(pe	tot	parcursul	anului).
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	 Vă	invităm	la	toate	acţiunile	noastre	prin	implicare,	sugestii,	idei,	păreri	critice,	voluntariat,	
		promovarea	principiilor	europene	de	solidaritate,	responsabilitate,	uniune	etc.

	 Cultură,	Educaţie,	Creativitate	(CEC)	sunt	cheia	Implicării,	Inovării,	Solidarităţii	şi	Unităţii.



9

Centrul de Informare
Europe Direct Bacău
www.europedirectbacau.ro
0234/530.255

Nr.1, Vol.4, 2016

Finanțare de proiecte europene în România

	 În	perioada	2014	–	2020,	România	beneficiază	de	
fonduri	europene	 în	valoare	de	42	de	miliarde	de	euro	
prin	Programe	operaţionale,	COSME,	Erasmus	+,	Europa	
Creativă,	Europa	pentru	Cetăţeni,	Orizont	2020.

Pagini utile

Programul	Operațional	CAPITAL	UMAN	
Programul	Operațional	COMPETITIVITATE	
Programul	Operațional	Regional	
Programul	ERASMUS+
Programul	Europa	Creativă	
Programul	Europa	pentru	Cetățeni	
Programul	Orizont	2020

Platforma DROP ’ PIN
Drop’pin	 este	 un	 proiect	 coordonat	 de	 Comi-
sia	 Europeană,	 care	 are	 obiectivul	 de	 a	 le	 permite	
organizațiilor	 să	 găsească	 parteneri	 pentru	 a	 dezvolta	
şi	promova	oportunități	pentru	tineri.	Drop’pin	nu	este	
însă	un	site	care	propune	locuri	de	muncă.	Ideea	care	stă	
la	baza	denumirii	este	următoarea:
Sperăm	 că	 tinerii	 aflați	 la	 începutul	 vieții	 lor	 profesio-
nale	vor	vizita	(„drop	in”)	site-ul	nostru	ori	de	câte	ori	au	
nevoie,	pentru	a	găsi	oportunități	în	Europa	sau	surse	de	
inspirație	pentru	a-şi	pregăti	viitoarea	carieră.	
V-am	atras	atenția?

https://ec.europa.eu/eures/droppin/ro/faqs-organisations
https://ec.europa.eu/eures/droppin/ro/all-opportunities
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2016: Anul Tineretului

			•	În	cadrul	Anului	Tineretului,	în	România,	anul	2016	este	Anul	
omagial	al	educaţiei	religioase	a	tineretului	creştin	ortodox	şi	
Anul	 comemorativ	 al	 Sfântului	 Ierarh	Martir	 Antim	 Ivireanul	
şi	al	tipografiilor	bisericeşti	(potrivit	comunicatului	Patriarhiei	
Române).

			•	Capitala	Naţională	a	Tineretului	din	România	este	Timişoara	
care,	 sub	 umbrela	 unui	 proiect-pilot	 asistat	 de	 organizaţia	
PONT,	 va	 realiza	 evenimente	 de	 amploare	 (cultural-artistice,	
sportive,	ştiinţifice	şi	recreative)	în	care	vor	fi	implicaţi	elevi	şi	
studenţi	din	toată	ţara.

Zile istorice şi culturale pe plan naţional

															•	Pe 15 ianuarie s-au	împlinit	166	de	ani	de	la	naşterea	
lui	 Mihai	 Eminescu	 (poet,	 prozator,	 jurnalist,	 revizor	 şcolar,	
pedagog,	 director	 al	 Bibliotecii	 Centrale	 din	 Iaşi).	 Eminescu	
reprezintă,	după	cum	afirma	Constantin	Noica,	„omul	deplin	
al	culturii	româneşti…	Cu	numele	lui	magic	deschidem	toate	
porțile	spiritului.	Dar	nu	e	vorba	de	operele	lui	Eminescu,	de	
cultura	 lui,	 de	 proiectele	 lui,	 de	 variantele	 lui,	 de	 comorile	
plutonice	reținute	sau	sistemele	de	filozofie	posibile,	e	vorba	
de	 tot;	 de	 spectacolul	 acesta	 extraordinar	 pe	 care	 ți-l	 dă	 o	
conştiință	de	cultură	deschisă	către	tot”	
(Constantin	Noica:	Eminescu sau Gânduri despre omul deplin al 
culturii româneşti,	2014)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 •Pe 24 ianuarie	 este	 sărbătorită	Unirea	 Principatelor	
Române	din	1859,	sub	domnia	lui	Alexandru	Ioan	Cuza.	La	159	
de	ani	de	 la	acest	eveniment	 istoric	au	avut	 loc	 la	Bacău,	 ca	
de	altfel	în	toată	ţara,	manifestări	cultural-artistice.	Importanţa	
Unirii	Moldovei	cu	Ţara	Românească	(cunoscută	şi	sub	numele	
de	Mica	Unire)	este	definită	de	solidarizarea	românilor	în	nu-
mele	principiului	de	coeziune	morală.
După	cum	afirma	A.	D.	Xenopol,	epoca	respectivă	este	mare	nu	
atât	prin	personalităţile	ei,	cât	prin	ridicarea	poporului	român	
la	înălţimea	unei	mari	idei.
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Premii ale Parlamentului European

	 Premiul Saharov	 se	 acordă	 pentru	
realizări	 deosebite	 în	 unul	 dintre	 următoarele	
domenii:
•	 apărarea	drepturilor	omului	 şi	 a	 libertăților			

fundamentale,	 în	 special	 a	 libertății	 de		
exprimare;

•	 protejarea	drepturilor	minorităților;
•	 respectarea	dreptului	internațional;
•	 consolidarea	 democrației	 şi	 punerea	 în					

aplicare	a	principiilor	statului	de	drept.

Pentru	mai	multe	informații,	consultați:
Site-ul	internet	al	Premiului	Saharov
Programul	Premiului	Saharov	2015

Începând	din	2007,	Premiul LUX	al	Parlamentu-
lui	 European	 aduce	 în	 prim-plan,	 în	 fiecare	 an,	
filme	care	abordează	teme	centrale	ale	dezbaterii	
publice	europene.	
Parlamentul	 European	 consideră	 că	 cinemato-
grafia,	 un	 vector	 al	 comunicării	 de	masă	 în	 do-
meniul	 cultural,	 poate	 fi	 un	mediu	 ideal	 pentru	
dezbatere	şi	reflecție	asupra	Europei	şi	viitorului	
său.	Cinematografia	se	bucură	de	o	mare	popu-
laritate,	prezintă	atracție	pentru	generații	diferite	
şi	este	accesibilă.
Pentru	mai	multe	informații,	consultați:
Site-ul	internet	al	Premiului	LUX
Programul	Premiului	LUX	2015

http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/ro/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/pdf/prizes/SAKHAROV_programme_2015_RO.pdf
http://luxprize.eu/
http://www.europarl.europa.eu/pdf/prizes/LUX%20PRIZE%20programme%202015_RO.pdf


12

Centrul de Informare
Europe Direct Bacău
www.europedirectbacau.ro
0234/530.255

Nr.1, Vol.4, 2016

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni doreşte	
să	încurajeze	atât	dezvoltarea	unei	conştiințe	europene	în	
rândul	tinerilor,	cât	şi	participarea	acestora	la	proiecte	de	
integrare	europeană.	Premiul	este	acordat	acelor	proiecte	
realizate	de	tineri	care	promovează	buna	înțelegere	şi	dez-
voltarea	 unui	 simț	 comun	 al	 identității	 europene	 şi	 care	
dau	exemple	practice	de	europeni	care	 trăiesc	 împreună	
ca	o	comunitate.
Acordat	 în	 comun,	 anual,	 de	 Parlamentul	 European	 şi	
Fundația	 pentru	 Premiul	 Internațional	 Charlemagne	 din	
Aachen,	premiul	 I,	 pentru	 cel	mai	bun	proiect,	 este	de	5	
000	 EUR,	 premiul	 II	 este	de	 3	 000	 EUR,	 iar	 premiul	 III	 de	
2	000	EUR.	Cei	 trei	 laureați	finali	ai	premiului	beneficiază	
de	 o	 vizită	 la	 Parlamentul	 European	 (la	 Bruxelles	 sau	
Strasbourg).	 Reprezentanții	 tuturor	 celor	 28	 de	 proiecte	
naționale	 selectate	vor	fi	 invitați	 într-o	excursie	de	patru	
zile	la	Aachen,	în	Germania.
	 Premiile	 acordate	 pentru	 cele	 mai	 bune	 trei	
proiecte	vor	fi		prezentate		de		Preşedintele		Parlamentului	
European	şi	de	către	reprezentantul	Fundației	pentru	Pre-
miul	Internațional	Charlemagne	din	Aachen.

Pentru mai multe informații, consultați

Pagina	de	internet	a	Premiului	Charlemagne	pentru
tinerii	europeni
Regulile	concursului
Laureați	ai	edițiilor	anterioare
Programul	pentru	2015

http://www.charlemagneyouthprize.eu/ro/introduction.html
http://www.charlemagneyouthprize.eu/ro/introduction.html
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/ro/rules.html
http://www.charlemagneyouthprize.eu/ro/previous-laureates/winners-2016.html
http://www.europarl.europa.eu/pdf/prizes/ECYP%20programme%202015_RO.pdf
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În	 fiecare	 an,	 Parlamentul	 European	 acordă	 Premiul 
cetățeanului european.	 Acest	 premiu	 se	 doreşte	 a	 fi	
o	 distincție	 pentru	 realizări	 excepționale	 în	 domeniile	
următoare:
-	 activități	 sau	 acțiuni	 realizate	 de	 cetățeni,	 grupuri,	
asociații	 sau	 organizații	 care	 au	 demonstrat	 un	 anga-
jament	 remarcabil	 pentru	 promovarea	 unei	 mai	 bune	
înțelegeri	 reciproce	 şi	 a	 unei	 integrări	mai	 puternice	 în	
rândul	cetățenilor	statelor	membre	sau	pentru	facilitarea	
cooperării	 transfrontaliere	 sau	 transnaționale	 în	 cadrul	
Uniunii	Europene;
-	 activități	 sau	 acțiuni	 realizate	 de	 cetățeni	 angajați	 în	
cooperarea	 culturală	 transfrontalieră	 sau	 transnațională	
pe	termen	lung,	care	contribuie	la	consolidarea	spiritului	
european(sunt	preferate	proiectele	legate	de	Anul	Euro-
pean	în	curs);
-	activitățile	de	zi	cu	zi	prin	care	sunt	concretizate	valorile	
consacrate	de	Carta	drepturilor	 fundamentale	a	Uniunii	
Europene.
Doar	 deputații	 în	 Parlamentul	 European	 au	 dreptul	 să	
prezinte	candidaturi	-	câte	una	per	deputat	în	fiecare	an.

Pentru mai multe informații, consultați

CitizensPrize@ep.europa.eu
Premiul	 cetățeanului	 european	 (pce)	 Program	 2015	
Laureați	 ai	 edițiilor	 anterioare	 (Anunțul	 din	 Jurnalul	
Oficial)

mailto:CitizensPrize@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/pdf/prizes/ECP_programme_2015_RO.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:183:0015:0016:ro:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:183:0015:0016:ro:PDF
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Informații utile

• Accesaţi site-ul Reprezentanţei Comisiei Europene în
România
• Accesaţi site-ul Ministerului Fondurilor Europene pentru
linii de finanţare privind proiecte europene
• Comisia Europeană a publicat Ghidul finanţărilor europe-
ne pentru începători privind programele de finanțare ale
Uniunii Europene pentru perioada 2014 – 2020, cu informa-
ţii specifice (de exemplu, cine, cum şi unde poate aplica) şi
informații generale (linii de finanțare, criterii de eligibilita-
te, bugete disponibile etc.). Ghidul este disponibil aici
• Pentru informaţii adresate copiilor, părinţilor, profesorilor,
consultaţi Portalul Kids Corner

http://ec.europa.eu/romania/home_ro
http://ec.europa.eu/romania/home_ro
http://www.fonduri-ue.ro/
http://ec.europa.eu/archives/budget/funding/index_en.html
http://europa.eu/kids-corner/parents-teach/index_ro.htm
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Întrebări	despre	Uniunea	Europeană?
Telefonul verde UE:
00 800 6 7 8 9 10 11

-	de	oriunde	din	UE
-	9.00-18.00	CET	(în	zilele	lucrătoare)
-	în	orice	limbă	oficială	a	UE

Europa	-	www.europa.eu
Site-ul	oficial	al	Uniunii	Europene	vă	pune	la	dispoziţie:
-	informaţii	de	bază	cu	privire	la	activitatea	UE
-	cele	mai	noi	ştiri	şi	evenimente	din	UE
-	link-uri	către	informaţii	despre	UE	pe
site-urile	instituţiilor	şi	agenţiilor	UE.

Reţeaua	Europe	Direct
Dacă	doriţi	 să	obţineţi	 consiliere	 sau	 sprijin	 în	 zona	 în	
care	locuiţi	sau	să	găsiţi	un	forum	local	care	promovează	
dialogul	 şi	 informaţiile	 corecte	 privind	 politicile	 UE,	
contactaţi	cel	mai	apropiat	centru	local	de	informare.

http://europa.eu/
http://ec.europa.eu/romania/information/centrele_de_informare_europe_direct/index_ro.htm
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Structură-gazdă:
Universitatea	„Vasile	Alecsandri”	din	Bacău

Parteneri:

Municipiul	Bacău

U.A.T.	Județul	Bacău

Pe	noi	ne	găsiți	aici:
Str.	Spiru	Haret,	Nr.8

(în	incinta	Bibliotecii	Universitare)
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