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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.

1.	Sursă

CUPRINS

Starea	Uniunii	Europene	(2016):
„Pentru	o	Europă	mai	bună”1

	 „Europenii	 vor	 mai	 mult	 decât	 promisiuni,	 rezoluții	 şi	 con-
cluzii	ale	 reuniunilor	 la	nivel	 înalt”,	a	declarat,	pe	14	septembrie	2016,	
Jean-Claude	Juncker,	preşedintele	Comisiei	Europene,	care	a	prezentat,	
la	Strasbourg,	 în	 faţa	Parlamentului	European,	discursul	privind	starea	
Uniunii.
	 Documentul	face	bilanţul	activităţilor	din	ultimul	an,	prezintă	
„o	agendă	pozitivă	cu	acţiuni	concrete”	pentru	anul	următor	şi	modul	în	
care	vor	fi	abordate	provocările	cu	care	se	confruntă	UE	de	către	Comi-
sie.	Starea	Uniunii	a	constituit	contribuţia	CE	 la	 reuniunea	 informală	a	
şefilor	de	stat	sau	de	guvern,	care	a	avut	loc	la	Batislava	pe	16	septem-
brie	2016.
	 Cuvintele-cheie	 ale	 „agendei	 pozitive”	 sunt:	 solidaritate	
(financiară),	responsabilitate,	investiţii,	pace.
	 „Europa	este	ca	o	frânghie	cu	multe	fire	–	ea	funcționează	doar	
atunci		când	tragem	cu	toții	în	aceeaşi	direcție:	instituțiile	UE,	guvernele	
naționale	şi	parlamentele	naționale	deopotrivă.	Trebuie	să	demonstrăm	
din	 nou	 că	 acest	 lucru	 este	 posibil,	 într-un	 număr	 limitat	 de	 dome-
nii,	 în	 care	 soluțiile	 comune	 sunt	 de	maximă	urgență”,	 a	mai	 declarat	
preşedintele	Comisiei	Europene.
	 Ce	înseamnă	„o	Europă	mai	bună”?	
	 Este,	potrivit	lui	Jean-Claude	Juncker,	
																			„	…	o	Europă	care	protejează;
	 o	Europă	care	păstrează	modul	de	viață	european;	
																			o	Europă	care	îi	capacitează	pe	cetățenii	noştri;

	 o	Europă	care	apără	atât	în	plan	intern,	cât	şi	extern;	şi
	 o	Europă	care	îşi	asumă	responsabilitatea,”
	 un	 spaţiu	 al	 solidarităţii,	 al	 păcii,	 al	 investiţiilor	 pentru	
cetăţeni,	un	„	spaţiu	al	concurenţei	echitabile”.	
	 Concluziile	discursului	sunt	relevante	privind	păstrarea	şi	
transmiterea		valorilor	europene:
„	…	CONCLUZII	
Stimați	deputați,
Sunt	la	fel	de	tânăr	ca	şi	proiectul	european,	care	va	împlini	60	de	
ani	în	martie	2017.	
Am	trăit	şi	am	lucrat	pentru	acest	proiect	întreaga	mea	viață.	
Tatăl	meu	credea	în	Europa,	deoarece	credea	în	stabilitate,	în	drep-
turile	lucrătorilor	şi	în	progress	social.	
Deoarece	 înțelegea	 foarte	 bine	 că	 pacea	 în	 Europa	 nu	 este	 doar	
prețioasă,	ci	şi	fragilă.	
Cred	în	Europa,	pentru	că	tatăl	meu	mi-a	transmis	aceleaşi	valori.	
Ce	le	transmitem	însă	copiilor	noştri	în	ziua	de	azi	?	Ce	le	vom	lăsa	
moştenire	?	O	Uniune	care	se	dezintegrează,	pradă	discordiei	?	O	
Uniune	care	şi-a	uitat	trecutul	şi	nu	are	nicio	viziune	pentru	viitor	?	
Copiii	noştri	merită	mai	mult.	
Ei	merită	o	Europă	care	le	păstrează	modul	lor	de	viață.	
Ei	merită	o	Europă	care	le	dă	putere	şi	îi	apără.	
Ei	merită	o	Europă	care	protejează.	
A	sosit	momentul	ca	noi	toți	–	instituțiile,	guvernele,	cetățenii	–	să	
ne	asumăm	responsabilitatea	construirii	acestei	Europe.	Împreună.”

Prof.univ.dr.	Doina	Cmeciu
Coordonator

Centrul	de	Informare	Europe	Direct	Bacău
	

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_ro.htm
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În perioada 1 – 2 septembrie 2016,	 vicepreşedintele	
Comisiei	 Europene,	 Jyrki	 Katainen,	 responsabil	 pentru	
locuri	 de	muncă,	 creştere	 economică,	 investiţii	 şi	 com-
petitivitate,	a	efectuat	o	vizită	oficială	 în	România,	timp	
în	care	a	dialogat	cu	cetăţenii	pe	teme	de	actualitate	de	
pe	agenda	Uniunii	Europene	şi	a	României,	accentul	fiind	
pus	pe	Planul	de	investiţii	pentru	Europa.	

					      Pe data de 5 septembrie 2016,	Corina	Crețu,	comisarul	
european	pentru	politică	regională,	a	avut	o	întrevedere,	cu	
ministrul	Transporturilor	 din	 România,	 Petru	 Sorin	 Buşe,	 la	
Bruxelles.
Prioritatea	discuţiilor	a	fost	stadiul	absorbţiei	fondurilor	UE	în	
sectorul	transporturilor	din	România,	în	contextul	în	care	ţara	
noastră	are	alocate	aproximativ	9,4	miliarde	de	euro	pentru	
Programul	 Operațional	 pentru	 Infrastructură	 Mare	 (POIM)	
2014-2020,	atât	prin	Fondul	european	de	dezvoltare	regio-
nală,	cât	şi	prin	Fondul	de	coeziune.	Mai	mult	de	 jumătate	
din	finanțarea	totală	(inclusiv	cofinanțarea	națională)	pentru	
POIM	—	6,8	miliarde	de	euro	—	sunt	prevăzute	pentru	infra-
structura	de	transport,	37%	pentru	dezvoltarea	sectorului	de	
mediu,	iar	5%	pentru	sectorul	energetic.

Evenimente de marcă

Pe data de 8 septembrie, Corina	Crețu,	comisarul	eu-
ropean	pentru	politică	regională,	a	primit,	la	Bruxelles,	
vizita	 unei	 delegaţii	 conduse	 de	 primarul	 general	 al	
municipiului	 Bucureşti,	Gabriela	 Firea.	Discuțiile	 s-au	
concentrat	atât	pe	investiţiile	care	se	derulează	în	pre-
zent	 în	Bucureşti,	 cât	şi	pe	cele	viitoare,	finanţate	de	
Uniunea	Europeană.	

©Comisia	Europeană

http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/romania/bucharest2/index_en.htm
http://www.agerpres.ro/economie/2016/09/05/cretu-aproape-jumatate-din-proiectele-majore-de-infrastructura-din-2007-2013-nu-vor-fi-terminate-la-timp-au-fost-esalonate-20-17-12
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/malta/news/investment-plan-europe_en
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În perioada 29-30 septembrie,	comisarul	european	
Corina	Creţu	s-a	întâlnit	la	Bucureşti	cu	membri	ai	co-
misiilor	de	afaceri	europene	din	Parlamentul	României
şi	a	discutat	aspecte	privind	provocările	şi	prioritățile	
actuale	ale	Uniunii	Europene	şi,	respectiv,	la	Iaşi,	a	vizi-
tat	Institutul	de	Boli	Cardiovasculare,	unde	s-a	discutat	
modul	 în	 care	 decurg	 pregătirile	 pentru	 construcția	
Spitalului	Regional	din	localitate,	un	obiectiv	strategic	
finanțat	prin	fonduri	europene.

©RomâniaTV

Pe data de 12 septembrie,	 cu	prilejul	 începerii	 noului	 an	
şcolar,	 primarul	 municipiului	 Bacău,	 Cosmin	 Necula,	 s-a	
adresat	 deopotrivă,	 dascălilor,	 elevilor	 şi	 părinţilor,	 consi-
derând	că	„educaţia	este	una	dintre	pârghiile	 cele	mai	 im-
portante	prin	care	normalitatea,	 respectul	şi	buna	cuviință	
sălăşluiesc	 în	 viețile	 noastre,	 influențând	 în	 mod	 benefic	
mersul		comunității.”
Prin	proiectele	promovate	de	Consiliul	Local	„toți	elevii	din	
Bacău	vor	beneficia	de	transport	în	comun	gratuit	şi	va	urma	
un	 altul	 supus	 atenției	 Consiliului	 Local,	 un	 proiect	 ce	 va	
oferi	 cadrul	necesar	desfăşurării	programului	„Școala	după	
şcoală”.	 Sunt	 proiecte	 ce	 denotă	 preocuparea	 Primăriei	 în	
direcția	susținerii	sistemului	educațional	local,	a	copiilor	ce	
învață	în	unitățile	şcolare	din	municipiu.	
Investind	în	educarea	tinerei	generații,	investim	–	de	fapt	–	
în	viitorul	Bacăului	ca	oraş!”.
Sursă

©Primăria	Bacău

Pe 30 septembrie,	 Universitatea	 „Vasile	 Alecsandri”	
din	Bacău	a	organizat	o	 serie	de	evenimente	pentru	
a	 celebra	 cercetarea	 în	 diverse	 domenii.	 Centrul	 de	
Informare	„Europe	 Direct”	 Bacău	 a	 pus	 la	 dispoziţia	
participanţilor	 materiale	 privind	 politicile	 europene,	
albume,	seturi	de	vederi,	broşuri	etc.

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/comisarul-european-corina-cretu-vizita-oficiala-romania_en
http://www.romaniatv.net/corina-cretu-in-romania-pentru-a-sprijini-constructia-spitalului-regional-de-la-iasi_317392.ht
http://www.primariabacau.ro/stiri/mesajul-primarului-municipiului-bac-u-domnul-cosmin-necula-cu-prilejul-deschiderii-noului-an-colar&page=1
http://www.primariabacau.ro/stiri/mesajul-primarului-municipiului-bac-u-domnul-cosmin-necula-cu-prilejul-deschiderii-noului-an-colar&page=1
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Capitala Europeană a Culturii în 2021

Competiţia	pentru	Capitala	Europeană	a	Culturii	a	fost	 lansată	 în	
anul	1985,	la	iniţiativa	Melinei	Mercouri,	ministrul	grec	al	culturii.	În
anul	2015,	după	runda	iniţială	de	preselecţie,	pe	lista	scurtă	se	aflau
patru	candidaturi:	Baia-Mare,	Bucureşti,	Cluj-Napoca	şi	Timişoara.	
La	evaluarea	finală,	pe	16	septembrie,	2016,	 juriul	a	 recomandat	
Timişoara	pentru	 titlul	de	Capitală	Europeană	a	Culturii	din	anul	
2021,	alături	de	alte	2	oraşe	europene.
Referitor	 la	 această	propunere,	Tibor	Navracsics,	 comisarul	 euro-
pean	responsabil	pentru	Educație,	Cultură,	Tineret	şi	Sport,	a	afir-
mat:	„În	2021,	un	oraş	din	România	va	deține	pentru	a	doua	oară	
titlul	de	Capitală	Europeană	a	Culturii,	după	Sibiu	în	2007.	Interesul	
a	fost	considerabil,	14	oraşe	depunându-şi	 inițial	candidaturile,	4	
dintre	ele	fiind	selectate	pentru	etapa	finală.	Acest	număr	arată	încă	
o	dată	cât	de	populară	este	această	inițiativă	a	Uniunii	Europene	în	
rândul	oraşelor	şi	al	cetățenilor.	Felicit	Timişoara	pentru	proiectul	
său	câştigător	şi	sunt	încrezător	că	acesta	va	oferi	vizitatorilor	din	
Europa	şi	din	întreaga	lume	posibilitatea	de	a	descoperi	oraşul	şi	
valorile	sale	culturale,	apreciind	în	egală	măsură	diversitatea	cultu-
rilor	din	Uniunea	Europeană	şi	valorile	noastre	comune.	Sunt	con-
vins	că	acest	titlu	va	aduce	Timişoarei	importante	beneficii	cultura-
le,	economice	şi	sociale	pe	termen	lung,	aşa	cum	s-a	întâmplat	cu	
multe	dintre	precedentele	Capitale	Europene	ale	Culturii”.

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en
http://www.timisoara2021.ro/
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Noaptea Literaturii Europene

Pe	9	 septembrie,	 EUNIC	 (Reţeaua	 Institutelor	Culturale	Naţionale	
din	Europa)	a	organizat	la	Bucureşti	Noaptea Literaturii Europe-
ne, eveniment	care	se	desfăşoară	anual	în	mai	mult	de	70	de	oraşe	
din	toată	lumea.	Anul	acesta,	cu	sprijinul	Reprezentanţei	Comisiei	
Europene	în	România,	a	avut	 loc	a	cincea	ediție	a	evenimentului,	
când	a	fost	prezentat	şi	Claudiu	M.	Florian,	câştigătorul	din	Româ-
nia	al	ediţiei	2016	a	Premiului	pentru	Literatură	al	Uniunii	Europene.

Noaptea Cercetătorilor Europeni

Începând	 	 din	 	 2005,	 	 pe	 30	 septembrie,	 se	 organizează	 anual	
Noaptea Cercetătorilor Europeni,	un	eveniment	cu	dublu	bene-
ficiar:	cercetătorii,	care	pot	dialoga	cu	publicul	larg,	şi	participanţii,	
care	au	prilejul	să	 înţeleagă	ce	este	munca	de	cercetare	şi	ce	 im-
pact	poate	avea	rezultatul	acesteia	în	viaţa	cetăţenilor,	să	cunoas-
că	diversitatea	şi	necesitatea	cercetării,	 să	descopere	universul	 în	
care	lucrează	un	cercetător.	Evenimentul,	susţinut	de	Comisia	Eu-
ropeană	prin	 iniţiativa	Acţiunilor	Marie	Skłodowska-Curie,	are	 loc	
simultan	în	peste	250	de	oraşe	din	Europa.	Obiectivul	principal	al	
acestui	program	UE	este	acela	de	a	stimula	carierele	europene	în	
cercetare.	În	România,	astfel	de	activităţi	interactive	s-au	desfăşurat	
în	17	oraşe.

Ziua Limbii Române

În	perioada	30	august	–	4	septembrie	2016,	în	comunităţile	istorice	
din	 jurul	României	 (Bulgaria	–	Vidin;	Republica	Moldova	–	Cahul,	
Chişinău;	 Serbia	 –	Timoc;	 Ucraina	 –	 Ismail),	 a	 fost	 celebrată	 Ziua	
Limbii	 Române	 prin	 evenimente	 culturale	menite	 să	 promoveze	
limba	română	şi	identitatea	românească.

Ziua Europeană a Limbilor

Începând	cu	2001,	pe	26	septembrie,	se	sărbătoreşte	anual,	Ziua 
Europeană a Limbilor.	Obiectivele	majore	ale	evenimentului	cir-
cumscriu	 promovarea	 diversităţii	 culturale	 şi	 lingvistice,	 necesi-
tatea	 învăţării	 limbilor	străine	pe	 tot	parcursul	vieţii,	 cunoaşterea	
valorilor	culturale	ale	 ţărilor	europene,	dezvoltarea	capacităţii	de	
înţelegere	a	celuilalt	printr-o	mai	eficientă	interacţiune.

Preselecţie pentru Orchestra de Tineret a UE (EUYO)

Pe	data	de	19	noiembrie	 2016,	 va	 avea	 loc,	 la	 Bucureşti,	 selecţia	
anuală	pentru	Orchestra	de	Tineret	a	Uniunii	Europene	(EUYO).	Pot	
participa	tinerii	muzicieni	români,	cu	vârste	cuprinse	între	16	şi	26	
de	ani.	Termenul	limită	pentru	înscriere	este	13	noiembrie	2016.

https://www.facebook.com/NoapteaLiteraturiiEuropene/
https://www.facebook.com/NoapteaLiteraturiiEuropene/
http://ec.europa.eu/research/researchersnight/index_ro.htm
http://noapteacercetatorilor.eu/
http://icr.ro/bucuresti/ziua-limbii-romane-in-reteaua-institutelor-culturale-romanesti-din-strainatate
http://icr.ro/pagini/preselectie-pentru-orchestra-de-tineret-a-uniunii-europene-euyo-la-bucuresti
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Rezidenţe pentru scriitori şi traducători în Slovenia

Începând	 cu	 anul	 2015,	 Asociaţia	 Scriitorilor	 din	 Slovenia	 oferă	
anual	rezidenţe	de	4	săptămâni	la	Ljubljana	unui	număr	de	maxi-
mum	10	scriitori	şi	traducători.	Programul	se	adresează	scriitorilor	
cu		cel		puțin		două		lucrări		publicate		şi		traducătorilor		care		şi-au	
încheiat	perioada	de	studiu	şi	au	publicat	cel	puțin	două	traduceri	
literare	din	limba	slovenă.	Organizatorii	asigură	cheltuielile	de	ca-
zare.	Transportul,	masa	şi	asigurările	de	călătorie	sunt	suportate	
de	rezidenţi.
Termenul	limită	pentru	înscriere	este	30	octombrie	2016.

Cursul „The Power of Non Formal Education”
23 - 28 ianuarie 2017

Scopul	cursului:	promovarea	impactului	pe	care	educația	non-for-
mală	îl	are	asupra	tinerilor,	oferind	o	serie	de	metode	şi	activități	
care	să	susțină	principiile	acestui	tip	de	educație.	Întreg	procesul	
va	sta	sub	umbrela	experiențelor,	reflecțiilor,	 împărtăşirii	 	şi	dez-
voltării	personale	şi	profesionale.
Informații	detaliate	cu	privire	la	curs	(scop,	obiective,	profilul	par-
ticipantului)	se	găsesc	aici.
Înscrierea	se	face	online	prin	completarea	formularului	de	candi-
datură	(este	necesară	în	prealabil	 înregistrarea	pe	site-ul	SALTO-
Youth)	la	adresa.
Profilul	participantului:

-	 reprezintă	o	organizaţie	non-guvernamentală	activă	în	
								domeniul	tineretului	sau	o	instituţie	şcolară	(este	lucrător	
								de	tineret,	profesor,	manager	de	proiect,	formator);
-	 este	motivat	să	dezvolte	un	viitor	proiect	Erasmus+	în	
									domeniul	tineretului,	axat	pe	includere;
-	 are	acordul	organizaţiei/instituţiei	pentru	angajarea	
									într-un	parteneriat	în	numele	acesteia;
-	 deţine	cunoştinte	avansate	de	limba	engleză	
								(scris,	vorbit).	

Criterii	de	selecție:
-	 capacitate	de	multiplicare,	informare	şi	formare;
-	 motivație	şi	aşteptări	personale;
-	 intenţia	de	a	dezvolta	un	proiect	Erasmus+	în	domeniul	
								tineretului;	
-	 distribuție	geografică;
-	 abilități	lingvistice:
-	 nu	a	mai	beneficiat	în	ultimele	luni	de	o	mobilitate	TCA.

Data	limită	pentru	înscriere	este:	25	noiembrie	2016	
Rezultatele	selecţiei	vor	fi	comunicate	tuturor	candidaţilor	de	că-
tre	Agenţia	Naţională	din	Estonia,	până	pe	16	decembrie	2016.
Mai	multe	detalii...

Cursul de iniţiere în programul
Erasmus+/Tineret în Acţiune

APPETISER

Principalul	 scop	al	 acestui	 curs:	 oferirea	unei	prime	
experienţe	 pozitive	 într-un	 proiect	 internaţional	 de	
tineret	 pentru	 a	 motiva	 şi	 încuraja	 participanţii	 să	
se	implice	activ	în	proiecte	finanţate	prin	programul	
Erasmus+	în	domeniul	tineretului.
Informaţii	detaliate	referitoare	la	acest	curs	(descrie-
re,	obiective,	profil	candidat	etc)	se	pot	accesa	la	ur-
mătoarele	adrese:	link	1,	link	2.
Înscrierea	se	face	online	prin	completarea	formularu-
lui	de	candidatură	(este	necesară	în	prealabil	înregis-
trarea	pe	site-ul	SALTO-Youth)	la	adresa.
Profilul	candidatului:
-	 reprezintă	o	organizație/instituție	eligibilă	 	 în	pro-
gramul	Erasmus+	în	domeniul	tineretului;
-	organizaţia	pe	care	o	reprezintă	NU	are	experienţă	
în	proiecte	Erasmus+	sau	Tineret	în	Acţiune	şi	este	in-
teresată	să	se	implice	pe	viitor	în	proiecte	Erasmus+	
în	domeniul	tineretului;
-	are	vârsta	minimă	de	18	ani;
-	deţine	cunoştinţe	avansate	de	limba	engleză	(scris,	
vorbit).
Data	 limită	pentru	înscrierea	online	este:	20	noiem-
brie	2016
Mai	multe	detalii...

http://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/297-CALL%20for%20APPLICATION_Artists%20in%20Residence%20Programme_2017.pdf
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-power-of-non-formal-education.6081/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-power-of-non-formal-education.6081/
http://www.eurodesk.ro/evenimente-det/vrs/IDev/855
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-nanetworktcs/appetiser/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/appetiser-an-introduction-on-how-to-use-the-erasmus-youth-in-action-programme-for-international-youth-work.6071/
https://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=/tools/european-training-calendar/application-procedure/6530/application/
http://www.eurodesk.ro/evenimente-det/vrs/IDev/851
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Concursul Reporter şi Blogger european - ediția 2016

Reprezentanța	Comisiei	Europene	îşi	propune	să-i	 încurajeze	pe	 jurnalişti	şi	bloggeri	să	se	specializeze	 în	analiza	
informațiilor	care	provin	de	la	instituțiile	europene	şi	a	subiectelor	europene	în	general	şi,	ca	urmare,	lansează	con-
cursul	REPORTER	şi	BLOGGER	EUROPEAN.
Jurnaliştii	şi	bloggerii	sunt	invitați	să	trimită,	până	pe	31	octombrie	2016,	articole	şi	materiale	proprii,	pe	teme	eu-
ropene,	publicate	în	perioada	1	ianuarie	–	31	octombrie	2016,	pentru	a	fi	evaluate	de	un	juriu.	Nu	sunt	acceptate	
articole	de	ştiri,	ci	numai	comentarii,	analize,	reportaje,	interviuri,	editoriale,	articole	de	opinie	şi	imagini	ilustrative	
(infografice	originale	sau	fotografii	care	au	fost	publicate,	însoțite	de	comentarii	relevante).	
Fiecare	concurent	trebuie	să	trimită	minimum	trei	materiale	pentru	a	intra	în	competiție	la	una	dintre	cele	7	categorii	
ale	concursului	(vezi	mai	jos	categoriile	şi	criteriile	de	evaluare	pentru	fiecare	în	parte).	Concurenții	pot	participa	la	o	
singură	categorie	(dintre	primele	7).
Jurnaliştii	 şi	 bloggerii	 pot	 participa,	 de	 asemenea,	 într-o	 categorie	 specială	 a	 concursului:	„Social	media	 admin”.	
Concurenții		vor		avea	prilejul	să-şi	aleagă	o	zi,	între	15	martie	şi	31	octombrie,	în	care	să	administreze	conturile	de	
Facebook	 şi	Twitter	 ale	Reprezentanței	Comisiei	 Europene.	Condițiile	de	 înscriere	 şi	 criteriile	de	evaluare	pentru	
această	categorie	sunt	detaliate	mai	jos.	Orice	concurent	care	participă	la	una	dintre	primele	7	categorii	poate	parti-
cipa	şi	la	categoria	specială,	având	astfel	ocazia	să	câştige	două	premii.
Fiecare	categorie	va	avea	un	singur	câştigător,	iar	premiile	constau	în	tablete	iPad.	

Calendarul	competiției:
•	 martie	2016:	lansarea	concursului
•	 31	octombrie:	termen	limită	pentru	înscrierea	în	concurs	la	toate	categoriile
•	 15	martie	–	31	octombrie:	desfăşurarea	competiției
•	 15	–	30	noiembrie:	jurizare
•	 10	decembrie:	eveniment	de	anunțare	a	câştigătorilor

Participare:
Jurnaliştii	pot	participa	la	una	dintre	următoarele	categorii:	1,	2,	3,	4,	5,	7.	Indiferent	de	participarea	la	una	dintre	
categoriile	menționate,	se	pot	înscrie	şi	la	categoria	8	(categoria	specială	„social	media	admin”).
Bloggerii	pot	participa	la	una	dintre	următoarele	categorii:	5,	6,	7.	Indiferent	de	participarea	la	una	dintre	categoriile	
menționate,	se	pot	înscrie	şi	la	categoria	8	(categoria	specială	„social	media	admin”).
Categoriile	1,	2,	3	şi	4	se	adresează	exclusiv	jurnaliştilor.	Categoria	6	se	adresează	exclusiv	bloggerilor.	La	categoriile	
5,	7	şi	8	vor	concura	jurnalişti	şi	bloggeri.	Jurnaliştii	şi	bloggerii	pot	participa	exclusiv	la	categoria	specială.
Aflați	mai	multe	detalii..

http://ec.europa.eu/romania/events/reporter_blogger_european_ro
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Programul Junior Experts in Delegation
Programul Junior Professional in Delegation)
Programul European Diplomatic

Platforma cu proiecte finanţate în cadrul Europa Creativă

Anul 2018 - Anul European al Patrimoniului Cultural

Oferte de parteneriat în proiecte Europa Creativă

Parlamentul European al Tinerilor

Informații utile

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2466/working-in-an-eu-delegation_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-in-delegation-jpd_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2464/european-diplomatic-programme_en
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
http://ec.europa.eu/culture/news/20160830-commission-proposal-cultural-heritage-2018_en
http://www.europa-creativa.eu/ctg_12_oferte-de-parteneriat_pg_0.htm
http://www.eypromania.eu/en/
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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.

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)

http://europa.eu/
http://ec.europa.eu/romania/information/centrele_de_informare_europe_direct/index_ro.htm
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