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Comisia Europeană a propus să creeze un fond pentru a ajuta persoanele cele mai 
defavorizate din Uniunea Europeană. Fondul va sprijini sistemele statelor membre 

de furnizare de alimente către persoanele cele mai defavorizate și de îmbrăcăminte 
și alte bunuri esențiale pentru persoanele fără adăpost și copiii deprivaţi material. 

Propunerea este transmisă, în prezent, spre aprobare Parlamentului European și 
Consiliului de Miniștri al Uniunii Europene. 
 

Comisia a prevăzut un buget de 2,5 miliarde euro pentru Fond în perioada 2014 - 

2020, ca parte din propunerea sa din iunie 2011 privind un cadru financiar 

multianual (a se vedea IP/11/799). Statele membre vor fi răspunzătoare pentru 
plata a 15% din costurile programelor lor naționale, restul de 85% provenind din 

Fond. 
 

Președintele Comisiei Europene, José Manuel 
Durão Barroso, a declarat pe 24 octombrie: „La 
nivel european, avem nevoie de noi mecanisme 
de solidaritate și resurse corespunzătoare pentru 
a ajuta persoanele defavorizate și sărace, care în 
multe cazuri trăiesc într-o situație de urgență 
socială reală. Acesta este scopul Fondului 
european de ajutor pentru cele mai defavorizate 
persoane aprobat astăzi.” 
 

László Andor, comisarul UE pentru ocuparea 

forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a 

adăugat: „Noul fond propus ar oferi ajutor 
concret celor mai vulnerabile persoane din 
Europa în vederea integrării lor în societate. El va 
fi o demonstrație concretă a solidarității UE cu cei 
mai slabi - cei care au fost cel mai grav afectați de criza economică și socială. Sper 
ca statele membre și Parlamentul European să adopte rapid această propunere, 
precum și bugetul însoțitor, astfel încât ajutorul să ajungă fără întârziere la cei care 
au nevoie de sprijin.” 
 

În cadrul fondului propus, statele membre vor solicita finanțare pentru a sprijini 
programele operaționale ce acoperă perioada 2014 - 2020 pentru sisteme care 

oferă, prin intermediul organizațiilor partenere, alimente pentru cele mai 
defavorizate persoane și îmbrăcăminte și alte produse esențiale (cum ar fi 

încălțăminte, săpunuri și șampon) - pentru persoanele fără adăpost și copiii 

deprivaţi material. 
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Propunerea ar oferi o flexibilitate considerabilă autorităților naționale în planificarea și oferirea de asistență, în 
conformitate cu sistemele lor naționale. Stabilirea criteriilor detaliate de alocare a asistenței va fi responsabilitatea 

statelor membre, sau chiar a organizațiilor partenere, deoarece acestea sunt cele mai în măsură să direcționeze 

asistența în funcție de necesitățile locale. 
 

Organizațiile partenere, adesea neguvernamentale, vor fi responsabile de furnizarea produselor alimentare sau a 

bunurilor către cele mai defavorizate persoane. Pentru a îndeplini obiectivele de coeziune socială ale fondului, 

organizațiile partenere nu ar trebui numai să ofere asistență materială celor mai defavorizate persoane, ci și să își 
asume, de asemenea, activități de bază care vizează integrarea socială a acestora. Fondul ar putea, de asemenea, 

să sprijine astfel de măsuri conexe. 
 

Autoritățile naționale ar putea să utilizeze acest fond pentru achiziționarea alimentelor sau a bunurilor și să le pună 
la dispoziția organizațiilor partenere sau să furnizeze organizațiilor partenere finanțarea pentru a face acest lucru. 

Propunerea prevede, de asemenea, posibilitatea de a utiliza produsele alimentare păstrate în stocurile de intervenție, 
în cazul în care acestea există.  
 

Sursa: www.ec.europa.eu  
 
 

Nasrin Sotoudeh şi Jafar Panahi - câştigătorii Premiului Saharov 2012  

Doi activiști iranieni, avocata Nasrin Sotoudeh şi regizorul de film Jafar Panahi, sunt câștigătorii de anul acesta ai 
Premiului Saharov pentru libertate de gândire acordat de Parlamentul European. Ei au fost aleși de către 

preşedintele Schulz şi liderii grupurilor politice.  
 

„Premiul Saharov pentru libertatea gândirii acordat iranienilor Nasrin Sotoudeh și Jafar Panahi este un mesaj de 
solidaritate și recunoaștere a unei femei și a unui bărbat  care nu au fost îngenuncheați de frică și care au decis să 

pună destinul țării lor înaintea propriei sorți. Sper că vor 
reuși să vină personal să își ridice premiul la Strasbourg, la 
Parlamentul European, în decembrie”, a declarat 

președintele Schulz când a anunțat câștigătorii.  
 

Președintele Schulz va acorda premiul în cadrul unei 

ceremonii oficiale a Parlamentului ce va avea loc în sesiunea 

din decembrie, la Strasbourg. 
 

Nasrin Sotoudeh 
Născută în 1963, Nasrin Sotoudeh, este o avocată și o 

militantă pentru drepturile omului de origine iraniană. Ea i-a 
reprezentat pe activiștii din opoziție, tineri aflați în fața 

pedepsei cu moartea, femei și prizonieri de conștiință, care 
au fost închiși în urma disputatelor alegeri prezidențiale din 

iunie 2009. Nasrin Sotoudeh a fost și ea, la rândul ei, 

arestată în septembrie 2010 sub acuzația de propagandă și 
conspirație împotriva securității de stat și a fost ținută în detenție solitară. 
 

Nasrin Sotoudeh are doi copii și a început recent greva foamei ca semn de protest față de hărțuirea sa și a familiei 

sale de către statul iranian. 
 

Jafar Panahi 
Născut în 1960, Jafar Panahi este un regizor de film, scenarist și producător de origine iraniană. El a obținut 

recunoașterea internațională cu filmul „Balonul alb” care a câștigat premiul Caméra d'Or la festivalul de la Cannes în 
1995. Filmele sale se bazează de cele mai multe ori pe greutățile copiilor, ale săracilor și ale femeilor din Iran.  
 

Jafar Panahi a fost arestat în martie 2010 și condamnat la șase ani de închisoare. De asemenea, i s-a interzis să mai 

facă filme sau să părăsească țara timp de 20 de ani. Ultimul său film, „Acesta nu e un film”, a fost strecurat în afara 
țării pe un stick USB ascuns într-un tort, pentru a ajunge la ediția 2011 a festivalului de la Cannes.  
 

Sotoudeh și Panahi au fost nominalizați de grupul Socialiștilor și Democraților, de cel al Liberalilor, de cel al Verzilor/

Alianța Liberă Europeană, precum și de José Ignacio Salafranca, Elmar Brok și alți 11 europarlamentari. 
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Ceilalți doi finaliști au fost Ales Bialiatski și Pussy Riot. 
 

Premiul Saharov pentru libertatea de gândire 
Premiul Saharov pentru libertatea de gândire, denumit în onoarea fizicianului sovietic și dizidentului politic Andrei 

Saharov, a fost decernat de Parlamentul European în fiecare an, începând cu anul 1988 unor personalități sau 

organizații care au avut o contribuție importantă la lupta pentru drepturile omului și democrație. Câștigătorii primesc 
un premiu în valoare de 50.000 euro. 

 
Sursa: www.europarl.europa.eu  

  
 

Deputaţii europeni examinează drepturile pasagerilor  
 
În fiecare an, milioane de europeni călătoresc în UE și în afara granițelor acesteia cu avionul, trenul, autobuzul și 

vaporul. Ca pasageri au anumite drepturi. Dar acestea sunt de multe ori puțin cunoscute sau chiar neluate în seamă. 

Pe 23 octombrie, deputaţii europeni au votat în plen un raport privind consolidarea drepturilor pasagerilor, cu accent 
pe obligația companiilor de a informa mai bine pasagerii.  
 

„Pasagerii trebuie să fie mai bine informați, iar prețurile online 
trebuie să fie mai transparente”, a spus raportorul Georges Bach 
(Luxemburg). Dumnealui recomandă crearea unor puncte de 

informare a pasagerilor în punctele de plecare și sosire și a unui 
singur formular pentru reclamații. 
 

Jumătate din problemele ce pot apărea într-o călătorie sunt 

întârzierile, amânările și pierderea mijloacelor de transport de 
corespondență. Alte probleme sunt legate de informarea 

neadecvată, bagaje, asistența persoanelor cu mobilitate redusă și 

prețurile neclare pe internet. Aproape un sfert din persoanele care 
fac reclamații pentru călătoriile cu avionul nu primesc răspuns. 

Procentul este de 15% pentru călătoriile feroviare. 
 

Un sistem de drepturi complicat 
Drepturile pasagerilor sunt specificate în mai multe regulamente 

UE. Anul trecut, Comisia Europeană a publicat o comunicare ce 
ajută companiile și autoritățile naționale să pună în practică regulile 

UE într-un mod coerent în funcție de mijloacele de transport. 
 

„Avem nevoie de un singur regulament privind drepturile pasagerilor, acesta este obiectivul nostru pe termen 
mediu”, a spus Georges Bach. Noi reguli pentru pasagerii ce călătoresc cu vaporul și autobuzul vor intra în vigoare 

din decembrie 2012, respectiv martie 2013. 
 

Comisia Europeană plănuiește revizuirea drepturilor pasagerilor, ce va fi propusă la sfârșitul anului 2012 sau 
începutul anului 2013. 

 

Sursa: www.europarl.europa.eu 
 

 

Siguranța consumatorilor - aflați în câteva secunde informații despre  

rechemarea produselor de pe piața mondială! 

 

Un nou portal internațional (http://globalrecalls.oecd.org/) a fost lansat în data de 19 octombrie la Bruxelles, care le 

va permite autorităților din întreaga lume să facă schimb de informații cu privire la produsele nesigure care au fost 
retrase de pe piață. „Portalul universal al rechemărilor de pe piață” este un proiect elaborat în comun de către UE și 

țările OCDE, inclusiv SUA, Australia și Canada. A fost inaugurat de către Paola Testori Coggi, directorul general al 
Direcției Generale Sănătate și Consumatori a Comisiei Europene (SANCO), de către Rintaro Tamaki,  secretar general 

adjunct al OCDE și de către Inez Tenenbaum, președinta Comisiei pentru siguranța produselor de consum din SUA,în 
cadrul Săptămânii internaționale a securității produselor. 
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Consumatorii cumpără din ce în ce mai mult de pe piața mondială, on-line și 

off-line. În această piață globală extinsă, ei doresc să se asigure că nu s-au 
strecurat produse periculoase. Cum pot afla consumatorii dacă marsupiul 

pentru bebeluș sau bicicleta fabricată în afara UE respectă cerințele de 
siguranță europene și internaționale? Căutând informația în Portalul universal 

al rechemărilor de pe piață. În contextul în care se preconizează 3.000 de 

avize de rechemare a unor produse de pe piață pe an, consumatorii, 
întreprinderile și autoritățile vor avea acces la o remarcabilă sursă de 

informații cu privire la produse rechemate, sursă care va fi îmbogățită în 
mod regulat de către UE (prin intermediul RAPEX, sistemul comunitar de 

alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase) și de către 
autoritățile din SUA, Canada și Australia. 
 

Portalul, în care se pot căuta date, va contribui la creșterea siguranței 

consumatorilor din întreaga lume și va spori gradul de conștientizare în 

rândul consumatorilor și încrederea în cumpărarea de produse de pe o piață 
mondială. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu  

 
 

Ocuparea forței de muncă: Comisia propune alocarea a 2,9 milioane euro din Fondul de 
ajustare la globalizare pentru foștii angajați ai societății Nokia în România  

 

Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, László Andor, a declarat: 
„Modelele de producție la nivel mondial pentru telefoanele mobile sunt într-o permanentă evoluție, producătorii 
europeni delocalizându-și unitățile de producție pentru a fi mai aproape de piețele cu cea mai accentuată creștere, și 
anume în Asia. Această propunere de alocare a unei sume de aproape 3 milioane euro din Fondul european de 
ajustare la globalizare este destinată sprijinirii foștilor lucrători de la Nokia pentru ca aceștia să își adapteze 
aptitudinile, să găsească noi locuri de muncă și să își construiască un viitor mai bun.” 
 

Cererea introdusă de România se referă la 1.904 concedieri efectuate de SC Nokia România SRL și de un furnizor al 

acesteia. Un număr de 1.416 persoane din totalul de lucrători concediați ar urma să participe la măsurile cofinanțate 

de FEAG. Pachetul va ajuta lucrătorii prin punerea la dispoziția acestora a serviciilor centrului de tranziție „De la un 
loc de muncă la un loc de muncă inteligent”, prin informații, consiliere și orientare profesională, prin formare 

profesională și formare în vederea certificării, prin promovarea spiritului antreprenorial și asistență financiară pentru 
înființarea unei firme, prin îndrumare și sprijin după angajare, precum și prin intermediul mai multor tipuri de 

alocații, cum sunt cele pentru căutarea unui loc de muncă, alocațiile de transport și alocațiile de stagiu. 
 

Costul total estimat al pachetului este de aproximativ 4,5 milioane euro, dintre care 2,9 milioane euro ar urma să fie 
puse la dispoziție prin intermediul FEAG. De asemenea, Comisia a adoptat o propunere de alocare a unei sume din 

FEAG pentru a sprijini lucrătorii concediați de Nokia în Finlanda. În ambele 

cazuri, concedierile sunt o consecință a transferului producției din Europa în 
Asia. 
 

Motivul principal al concedierilor este transferul liniilor de asamblare a 

telefoanelor mobile către țări din Asia (China, Coreea de Sud, India și Vietnam 
- țară în care este în curs de construcție o nouă unitate de producție Nokia). 

Fabricarea componentelor și producția subcontractată fuseseră deja 
transferate în afara Europei. Cea mai afectată zonă din România în urma 

concedierilor de la Nokia este județul Cluj, în special zona metropolitană Cluj-

Napoca. Situația din Cluj s-a deteriorat în ceea ce privește ocuparea forței de 
muncă și producția. Aproximativ 40% dinlocurile de muncă disponibile în 

această regiune în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor au 
dispărut în urma închiderii unității de producție Nokia din Cluj.  
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De la instituirea FEAG, în 2007, au fost depuse 101 cereri de ajutor financiar acordate prin acest fond. Au fost 

solicitate fonduri în valoare de circa 443,3 milioane euro pentru sprijinirea unui număr de circa 92.000 de lucrători. 
Un număr din ce în ce mai mare de state membre depun cereri de alocare de fonduri prin FEAG, cu scopul de a 

sprijini lucrătorii concediați dintr-un număr tot mai mare de sectoare. 
Acesta este motivul pentru care președintele Comisiei, Manuel Barroso, a propus crearea unui fond pentru a-i ajuta 

pe cei care trebuie să se adapteze la consecințele globalizării.  
 

FEAG a fost creat la sfârșitul anului 2006 și a fost conceput pentru a demonstra solidaritatea majorității populației, 
care beneficiază de deschidere, cu persoanele, puține la număr, care se confruntă cu șocul brusc al pierderii locului 

de muncă. În iunie 2009, regulamentul FEAG a fost revizuit pentru a consolida rolul FEAG de instrument rapid de 

intervenție, făcând parte din strategia de reacție a Europei la criza financiară și economică. Regulamentul FEAG 
revizuit, care a intrat în vigoare la 2 iulie 2009 și a fost aplicat pentru toate cererile depuse între 1 mai 2009 și 30 

decembrie 2011, a mărit nivelul de cofinanțare al UE de la 50% la 65%. 
 

Bazându-se pe experiența acumulată prin utilizarea FEAG începând din 2007 și pe valoarea sa adăugată pentru 
lucrătorii care au beneficiat de asistență și pentru regiunile afectate, Comisia a propus menținerea fondului și pe 

durata cadrului financiar multianual 2014 - 2020, îmbunătățind totodată și mai mult funcționarea sa. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu   
 
 

EVENIMENTE 
 
 

Închiderea proiectului „ArtMUNDI” a Centrului Cultural „Dunărea de Jos” din Galaţi 

În data de 29 octombrie 2012, în Sala Artelor a Centrului Cultural „Dunărea de Jos” din cadrul Consiliului Judeţului 
Galaţi a avut loc lansarea broşurii şi închiderea proiectului „ArtMUNDI”, proiect cultural finanţat de Administraţia 

Fondului Cultural Naţional. 
 

Proiectul, realizat în parteneriat cu Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Galaţi, Uniunea Elenă 

din România - Comunitatea Elenă Galaţi, Uniunea 

Democrată Maghiară din România-Comunitatea Maghiară 
Galaţi, Uniunea Democrată Turcă din România - filiala 

Galaţi, Uniunea Armenilor din România - filiala Galaţi, 
Alianţa Romilor din judeţul Galaţi, Forumul Democrat 

German din România - Forumul Zonal Galaţi, Uniunea 
Ucrainenilor din România - Comunitatea Ucrainenilor din 

Galaţi, Comunitatea Italiană „Casa Italia” Galaţi, 

Comunitatea Evreilor din Galaţi, a avut în vedere 
valorificarea obiceiurilor tradiţionale ale naţionalităţilor 

conlocuitoare, prin realizarea unui festival al acestora cu 
scopul de a evidenţia şi promova scenic valorile culturii 

comunităţilor etnice din judeţul Galaţi şi din Euroregiunea 

„Dunărea de Jos”, manifestare ce a fost desfăşurată în 
parteneriat cu instituţii de cultură cu atribuţii similare ce activează în localităţile din arealul menţionat. 
 

Principalele obiective ale proiectului cultural „ArtMUNDI - festival al Comunităţilor etnice din Euroregiunea Dunărea 

de Jos” au vizat: 
 

• deplasări pentru efectuarea de studii şi cercetări etnologice şi etnografice pentru descoperirea, păstrarea şi 
valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor etnice strămoşeşti în vederea menţinerii identităţii etnice, culturale, lingvistice şi 

religioase a membrilor şi aparţinătorilor minorităţilor naţionale;  
• realizarea de schimburi culturale sub diferite forme de organizare: expoziţii, seri de literatură, spectacole, vizitarea 

muzeelor şi obiectivelor de artă şi civilizaţie importante pentru minorităţile implicate în proiect, toate acestea în 
spiritul menţinerii diversităţii etnice şi multiculturalităţii;  
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• organizarea de manifestări educaţionale pentru familiarizarea şi formarea 

tinerei generaţii în spiritul respectării şi păstrării valorilor autentice ale 
naţionalităţilor şi stimularea dialogului dintre majoritate şi minorităţile etnice; 

• editarea broşurii proiectului cultural „ArtMUNDI - festival al Comunităţilor 
etnice din Euroregiunea Dunărea de Jos”, cu traducere trilingvă română - 

engleză şi în limba comunităţilor, doar în cazul în care scrierea în alfabetul 

limbii minorităţilor a permis tipărirea. Broşura are şi un DVD inclus, ce 
conţine aspecte din derularea activităţilor înscrise în cadrul proiectului.   
 

Valoarea totală a proiectului derulat de Centrul Cultural „Dunărea de Jos” 

Galaţi a fost de 49.054 lei, din care finanţare A.F.C.N. 43.554 lei şi 
contribuţie proprie Centrul Cultural „Dunărea de Jos” în sumă de 5.500 lei.  
 

 
Vizită de studiu a autorităţilor din Republica Moldova la Galaţi 

 

 

În data de 18 octombrie 2012, 14 persoane din Republica Moldova, 
reprezentanţi ai structurilor de atragere a investiţiilor din cadrul consiliilor 

raionale din Regiunea de Dezvoltare Sud (Basarabeanca, Cahul, 
Cantemir, Leova, Ştefan Vodă, Taraclia), reprezentanţi ai Agenţiei de 

Dezvoltare Regională Sud şi reprezentanţi ai Centrului CONTACT - Cahul, 
au efectuat o vizită de studiu la sediul Direcţiei de Dezvoltare Regională 

Galaţi, precum şi la sediul Centrului Europe Direct Galaţi. Această vizită a 

avut ca temă elaborarea şi implementarea proiectelor regionale, precum 
şi atragerea investiţiilor. De asemenea, toţi vizitatorii au primit materiale 

de promovare, precum şi publicaţii realizate de Centrul Europe Direct 
Galaţi.  

 
 

Evenimentul „Voluntar în Europa” 
 
În data de 12 octombrie 2012, Centrul Europe Direct Galaţi în colaborare cu Şcoala nr. 10 „Petre Ţuţea” din Galaţi, 

au organizat evenimentul „Voluntar în Europa” pentru celebrarea Zilelor Şcolii. Pe parcursul actrivităţii, 22 
participanţi, elevi din clasele III - VIII au aflat detalii interesante despre ce înseamnă să fii voluntar, precum şi 

despre acţiunile de voluntariat din Uniunea Europeană. La finalul evenimentului, participanţii au primit materiale de 
promovare şi de informare de la consilierii de comunicare ai CED Galaţi.  
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Elevi în vizită la Centrul Europe Direct Galaţi 
 
În data de 10 octombrie 2012, un grup de 24 de elevi ai Şcolii nr. 38 „Grigore Moisil” Galaţi, însoţiţi de profesorul de 

limba engleză Camelia Frunză, au vizitat Centrul Europe Direct Galaţi. Coordonatorul Centrului le-a descris 
vizitatorilor, pe scurt, activităţile derulate de CED Galaţi, precum şi oportunităţile de voluntariat în cadrul acestuia. De 

asemenea, toţi vizitatorii au primit materiale de promovare, precum şi publicaţii realizate de CED Galaţi. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

CONCURSURI 
 

România 2020 în contextul guvernanţei economice europene 
 
Reprezentanța Comisiei Europene în România organizează, pentru 

studenții și masteranzii de la facultățile cu profil economic și de relații 
internaționale, concursul  „România 2020 în contextul guvernanţei 

economice europene”. Concursul este parte a campaniei naționale de 
informare „Forum European”. 
 

Competiția constă în realizarea unor eseuri orgininale pe teme precum 

aderarea României la zona euro sau creșterea economică și crearea de 

noi locuri de muncă la nivelul Uniunii. Înscrierile se fac până în data de 
15 mai 2013, iar câștigătorii concursului vor primi unul din cele trei 

iPad-uri performante pune în concurs. 
 

Pentru a afla detaliile complete privind regulamentul concursului, accesați 
pagina de Facebook Forum European. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu  

Concurs naţional: Vrem respect pe Internet! 
 
 

Salvaţi Copiii România, coordonatorul naţional al  programului 
Sigur.info, lansează concursul naţional pentru copii, părinţi şi profesori 

cu tema „Vrem respect pe Internet!”. Competiţia doreşte să 

evidenţieze necesitatea existenţei unei Netichete - un set de reguli de 
bună purtare pe Internet, agreate şi folosite de toţi utilizatorii mediului 

virtual. 
 

Competiţia se adresează copiilor şi adolescenţilor cu vârste între 6 şi 
18 ani încadraţi în două grupe de vârstă: 6-11 ani şi 12-18 ani, care 

vor participa în echipe formate din maxim 3 membri, coordonate de un 
profesor sau părinte. 
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http://www.facebook.com/notes/forum-european/regulamentul-concursului-de-eseuri-forum-european/201406206632740
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http://www.sigur.info/news/latest/vrem-respect-pe-internet-%E2%80%93-noua-tema-europeana-privind-utilizarea-internetului.html


  

 

Echipele câştigătoare vor fi premiate în cadrul Galei Siguranţei pe Internet din data de 5 februarie 2013 în 
Bucureşti.  La Gală vor participa susţinătorii evenimentului reprezentând instituţii şi companii private implicate în 

domeniul utilizării Internetului prin intermediul calculatorului sau al telefonului mobil. Aceştia vor premia echipele 

câştigătoare cu produse atractive din domeniul IT. 
 

Data limită pentru înscrierea proiectelor în concurs este: 6 decembrie 2012. 
 

Mai multe informaţii (regulament şi formulare): http://www.sid2013.sigur.info 
 

 
Premiul Charlemagne pentru tineri europeni 2013  

 

Tinerii între 16 şi 30 de ani, din toate statele membre ale UE, sunt invitaţi să participe la un concurs pe tema 

dezvoltării UE, a integrării şi a anumitor aspecte legate de identitatea europeană. 
 

Premiul Charlemagne pentru tineri europeni se acordă proiectelor care promovează înţelegerea europeană şi 

internaţională şi favorizează dezvoltarea unui sentiment comun de identitate europeană, care reprezintă modele 

pentru tinerii care trăiesc în Europa şi oferă exemple concrete de viaţă ale europenilor care trăiesc în cadrul aceleiaşi 
comunităţi. 
 

Reprezentanţii tuturor celor 27 de proiecte naţionale selectate vor fi invitaţi la ceremonia de decernare a premiilor de 

la Aachen, Germania, pe 7 mai 2013. 
 

Înscrierea se poate face individual sau în grup până pe 28 ianuarie 2013. 
 

Mai multe informaţii: http://cyp.adagio4.eu/view/en/introduction.html 
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