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Vacanța de vară vine cu drepturi sporite pentru 120 milioane de turiști. Călătorii 
care rezervă pachete de vacanță vor dispune de o protecție mai puternică în 

calitatea lor de consumatori. Noile norme nu vor reglementa doar pachetele de 
vacanță tradiționale, ci vor proteja și consumatorii care rezervă alte forme de 

servicii de călătorie combinate, inclusiv pachete personalizate. De asemenea, este 
introdusă protecția serviciilor de călătorie asociate, formulă în care călătorul 

cumpără servicii de călătorie de la un punct de vânzare, însă este invitat să rezerve 

alte servicii prin intermediul unei pagini de internet separate. 
 

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, 

consumatori și egalitate de gen, a declarat: 

„Este ușor să rezervi o vacanță pe internet, 
însă dacă ceva nu merge bine, vrei să fii 
sigur că ești pe deplin protejat. Noile norme 
privind pachetele de servicii pentru călătorii 
sunt acum adaptate la era digitală și la noile 
moduri de rezervare a vacanțelor. Călătorii 
vor beneficia totodată de noi drepturi și vor 
fi bine protejați în cazul în care operatorul 
dă faliment. Grație noilor norme, companiile 
turistice vor putea să își ofere serviciile la 
nivel transfrontalier.”  
 

Printre beneficiile aduse consumatorilor se numără: 

• informații mai clare pentru călători, privind tipul, elementele și caracteristicile 

pachetului sau serviciilor asociate oferite, drepturile în calitate de consumatori, 
prețul și orice alte costuri suplimentare; 

• rambursare și repatriere în caz de faliment, companiile turistice fiind nevoite 
să își asigure protecția în caz de insolvență; 

• norme mai clare privind răspunderea, responsabilitatea revenind 

organizatorului pachetului, indiferent de entitatea care prestează serviciile de 
călătorie; 

• drepturi mai solide de anulare, un pachet de vacanță putând fi anulat de 
călători din orice motiv, prin plata unui comision rezonabil sau gratuit, în cazul în 

care destinația lor devine periculoasă sau în cazul în care prețul pachetului este 
majorat cu peste 8% din prețul initial; 

• asigurarea cazării în cazul în care călătoria de întoarcere nu poate fi 

efectuată, fiind garantate până la maximum trei nopți suplimentare de cazare; 
• asistență pentru călătorii în dificultate, în special prin furnizarea de 

informații privind serviciile de sănătate și asistența consulară.  

 

ȘTIRI 
 

  Din 1 iulie, vacanță de vară cu drepturi sporite pentru turiști   

Din 1 iulie, vacanță de 

vară cu drepturi 

sporite pentru turiști 

1 

Dublul standard: 

metodologie comună 
de testare a calității 

produselor alimentare     

2 

Comisia salută 
adoptarea unor noi 

instrumente de 
combatere a fraudei 

în UE 

3 

Comisia propune 
majorarea finanțării 
destinate mediului și 
politicilor climatice 

4 

Eveniment 5 

Concursuri 6 

În acest număr: 



  

 

2 

 

Noile norme vor aduce beneficii și companiilor, prin intermediul: 

• unor norme mai clare ce vor facilita activitățile transfrontaliere, prin respectarea unui singur set de norme 
privind cerințele de informare, răspunderea și alte obligații pe întreg teritoriul UE; 

• de cerințe modernizate de informare care nu se mai bazează exclusiv pe broșurile turistice; 

• reducerii sarcinii de reglementare, călătoriile de afaceri organizate în temeiul unui acord-cadru nemaifiind 
acoperite de directivă. 
 

Statele membre trebuiau să transpună normele în legislația națională până la data de 1 ianuarie 2018. A urmat apoi 

o perioadă de tranziție de șase luni, până la 1 iulie, care este data de la care măsurile naționale de transpunere a 
directivei vor începe să se aplice. Comisia va examina modul în care normele au fost transpuse și sunt aplicate în 

statele membre și va lua măsurile adecvate, dacă este necesar. 
 

Pentru a extinde protecția prevăzută de Directiva UE privind pachetele de servicii pentru călătorii din 1990, Comisia 
a prezentat, în luna iulie 2013, propunerea, care a fost adoptată în mod formal de Parlamentul European și de 

statele membre în noiembrie 2015.  
 

Noile norme se aplică în cazul combinațiilor de cel puțin două tipuri de servicii de călătorie (transport, cazare, servicii 
de închiriere auto sau alte servicii, de exemplu, vizitele ghidate), inclusiv în cazul pachetelor și a serviciilor de 

călătorie asociate. 

  
Sursa: www.ec.europa.eu  
 
 

Dublul standard: metodologie comună de testare a calității produselor alimentare     
 
O metodologie comună, dezvoltată de Centrul Comun de 

Cercetare (JRC), le va permite autorităților naționale pentru 
protecția consumatorilor să efectueze teste cu scopul de a 

compara compoziția și caracteristicile produselor alimentare 
vândute în ambalaje similare în Uniunea Europeană. Această 

măsură vine în completarea acțiunilor deja întreprinse de 

Comisie în urma discursului privind starea Uniunii rostit de 
președintele Juncker. 
 

Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piața internă, 

industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a declarat: „Toți 
consumatorii europeni au dreptul la un tratament echitabil în 
cadrul pieței unice. Metodologia comună pe care am elaborat-o 
împreună cu statele membre, cu organizațiile consumatorilor și cu părțile interesate din cadrul lanțului alimentar ne 
va ajuta să colectăm dovezile necesare pentru a face lumină cu privire la compozițiile diferite ale produselor 
alimentare comercializate sub aceeași marcă pe teritoriul UE. Mă bucur că forumul dedicat referitor la lanțul de 
aprovizionare cu alimente a ajutat părțile relevante să se facă auzite într-o dezbatere consistentă și constructivă.”  
 

Metodologia vine în completarea acțiunilor anunțate în inițiativa Comisiei intitulată „Noi avantaje pentru 

consumatori”, care își propune: 
• să clarifice și să consolideze drepturile consumatorilor; 

• să capaciteze entitățile calificate să lanseze acțiuni reprezentative în numele consumatorilor; 
• să introducă competențe de sancționare mai puternice pentru autoritățile responsabile din statele membre. 
 

Metodologia de testare va ajuta autoritățile să stabilească dacă produsele alimentare sunt comercializate în 

conformitate cu legislația europeană. Este bazată pe principii-cheie, cum ar fi transparența, comparabilitatea, 
selecția de eșantioane similare și testarea produselor. 

  

Sub coordonarea Centrului Comun de Cercetare, laboratoare din mai multe state membre ale UE vor aplica această 
metodologie într-o campanie de testare paneuropeană pentru a colecta date cu privire la amploarea problemei 

reprezentate de dublul standard de calitate a produselor. Primele rezultate ar urma să fie disponibile la sfârșitul lui 
2018. Acest exercițiu ar trebui să ofere orientări practice pentru autoritățile care investighează practicile înșelătoare.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1432309131133&uri=CELEX%3A31990L0314
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-663_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5063_ro.htm
http://www.ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-185_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-185_en
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Ca răspuns la problema dublului standard de calitate a produselor, semnalată de câteva țări din UE, Comisia 

Europeană a luat o serie de măsuri pentru a garanta că cetățenii pot avea încredere în produsele pe care le 
cumpără, indiferent de locul în care trăiesc. 
 

În afară de metodologie, au mai fost adoptate și alte măsuri, precum un set de orientări privind aplicarea legislației 

UE în domeniul alimentelor și protecției consumatorilor și o propunere de modificare a Directivei privind practicile 

comerciale neloiale, în baza inițiativei „Noi avantaje pentru consumatori”.  
 

Sursa: www.ec.europa.eu 
 

 

Comisia salută adoptarea unor noi instrumente de combatere a fraudei în UE 
  

Statele membre UE au ajuns la un acord politic, în 22 iunie, cu privire la noi instrumente destinate remedierii 
deficiențelor existente la nivelul Uniunii în privința taxei pe valoarea adăugată (TVA). Acestea pot favoriza frauda pe 

scară largă în domeniul TVA, care cauzează pierderi de 50 de miliarde euro pe an pentru bugetele naționale ale 
statelor membre. 
 

După adoptarea deciziei, Pierre Moscovici, comisarul pentru 

afaceri economice și financiare, impozitare și vămi, a afirmat: „Noile 
norme convenite confirmă voința statelor membre de a aborda 
împreună problema fraudei în materie de TVA. UE înregistrează 
progrese reale pe calea către reformarea TVA-ului, pentru a crea un 
sistem adaptat scopului său și eficient în combaterea infractorilor. 
În ansamblu, pachetul de propuneri al Comisiei privind TVA-ul, din 
care fac parte aceste norme, va avea un impact profund asupra 
fraudei în materie de TVA și un efect pozitiv asupra finanțelor 
publice și bugetelor statelor membre.” 
 

Noile norme, propuse de Comisie în noiembrie 2017, au scopul de a 

instaura un climat de încredere între statele membre, astfel încât 

acestea să poată face schimb de informații, și de a stimula 
cooperarea între autoritățile fiscale naționale și autoritățile de aplicare a legii,  în lupta împotriva organizațiilor 

infracționale, inclusiv împotriva teroriștilor. 
 

Statele membre vor putea să combată mai rapid și mai eficient frauda în domeniul TVA, inclusiv în mediul online. Se 
va apela într-o mai mare măsură la sisteme informatice care vor înlocui prelucrarea manuală a datelor. 
 

De acum înainte, informațiile privind TVA-ul și datele operative referitoare la grupurile infracționale organizate 

implicate în cele mai grave cazuri de fraudă în domeniul TVA vor fi transmise în mod sistematic organismelor de 
aplicare a legii din UE. Îmbunătățirea coordonării activităților de anchetare între administrațiile fiscale și autoritățile 

de aplicare a legii la nivel național și la nivelul UE vor garanta faptul că această activitate infracțională cu evoluție 
rapidă va fi monitorizată și abordată mai rapid și mai eficient. Aceste măsuri vor oferi un impuls major capacității 

noastre de a urmări și de a stopa autorii fraudelor și infractorii care sustrag venituri fiscale pentru propriul câștig. 
 

Noile norme de cooperare vor fi publicate în Jurnalul Oficial al UE și vor intra în vigoare 20 de zile mai târziu. 

Întrucât implementarea accesului automat la informațiile colectate de către autoritățile vamale și la datele privind 
înmatricularea vehiculelor vor necesita noi evoluții tehnologice, punerea în aplicare a normelor va fi amânată până la 

1 ianuarie 2020. 
 

Măsurile propuse se bazează pe Propunerile Comisiei pentru o reformă profundă a sistemului de TVA în UE, 
prezentate în octombrie 2017, precum și pe Planul de acțiune privind TVA-ul „Către un spațiu unic pentru TVA în 

UE”, prezentat în aprilie 2016. 
 

Sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) joacă un rol important în cadrul pieței unice europene. 
TVA-ul reprezintă o sursă majoră și tot mai consistentă de venituri pentru UE, generând, în 2015, aproximativ 1.000 

de miliarde euro, adică 7% din PIB-ul UE. Una dintre resursele proprii ale UE se bazează, de asemenea, pe TVA. 
 
Sursa: www.ec.europa.eu  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri%20=CELEX:52017XC0929(01)&qid=1520853880122&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_ro.htm
http://www.ec.europa.eu
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_ro.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_148_ro.pdf
http://www.ec.europa.eu
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Comisia propune majorarea finanțării destinate mediului și politicilor climatice 
 

Pentru următorul buget pe termen lung al UE aferent perioadei 2021-2027, Comisia propune majorarea cu aproape 
60% a finanțării pentru programul LIFE, programul UE pentru mediu și politici climatice. 
 

Programul LIFE este unul dintre programele de finanțare ale UE pentru care Comisia propune cea mai mare creștere 

proporțională; între 2021 și 2027 acesta va dispune de un buget de 5,45 miliarde euro. Comisia a integrat 
acțiunile climatice în toate programele majore de cheltuieli ale UE, în special politica de coeziune, dezvoltarea 

regională, energia, transporturile, cercetarea și inovarea, politica agricolă comună, precum și politica de dezvoltare a 
UE, făcând din bugetul UE un motor al sustenabilității. Pentru a pune în aplicare Acordul de la Paris și angajamentul 

față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, Comisia propune ridicarea nivelului de 

ambiție în ceea ce privește finanțarea acțiunilor climatice în toate programele UE, urmând ca cel puțin 25% din 
cheltuielile UE să contribuie la obiectivele climatice. 
 

Comisarul european pentru mediu, Karmenu Vella, a declarat: „UE este lider 
mondial în ceea ce privește protecția mediului și politicile climatice; modul în 
care ne cheltuim banii ar trebui să reflecte acest lucru. Cu o finanțare mai 
consistentă, putem să consolidăm programul LIFE pentru a ne asigura că acesta 
este în măsură să contribuie în mod eficace la protejarea mediului și la 
accelerarea tranziției către o economie curată, eficientă din punct de vedere 
energetic, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările 
climatice, tranziție care constituie o prioritate pentru Comisia Juncker.” 
 

Comisarul european pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete, 

a adăugat: „Un program LIFE mai puternic va juca un rol important în 
extinderea investițiilor în acțiunile climatice și în energia curată în întreaga 
Europă. Prin continuarea sprijinului acordat pentru atenuarea schimbărilor 

climatice și adaptarea la acestea, LIFE va continua, de asemenea, să ajute UE să își îndeplinească obiectivele 
climatice și angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris, precum și obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite.” 
 

Principalele caracteristici ale noului program LIFE sunt: 

• Un accent sporit pe energia curată: unul dintre principalele obiective ale noului program LIFE este de a 

stimula investițiile și de a sprijini activitățile axate pe eficiența energetică, mai ales în regiunile europene care 
înregistrează întârzieri în ceea ce privește tranziția către o energie curată; 

• Un accent sporit pe natură și biodiversitate: noul program LIFE va sprijini proiecte care promovează cele mai 
bune practici în ceea ce privește natura și biodiversitatea, precum și noi proiecte specifice strategice pentru natură, 

pentru toate statele membre, astfel încât să contribuie la integrarea obiectivelor de politică referitoare la protecția 
naturii și biodiversitate în alte politici și programe de finanțare, cum ar fi agricultura și dezvoltarea rurală, asigurând 

astfel o abordare mai coerentă în ansamblul sectoarelor; 

• Sprijinirea în continuare a economiei circulare și a atenuării schimbărilor climatice: noul program va 
continua să acorde sprijin unor obiective de politică importante ale UE, cum ar fi tranziția către o economie circulară, 

protejarea și îmbunătățirea calității apei și a aerului în UE, punerea în aplicare a cadrului de politici privind clima și 
energia pentru 2030 și îndeplinirea angajamentelor pe care Uniunea și le-a asumat în cadrul Acordului de la Paris 

privind schimbările climatice; 

• Abordare simplă și flexibilă: noul program a fost conceput astfel încât să fie mai simplu și mai flexibil și să 
faciliteze un acces geografic mai amplu. Acesta se va concentra pe elaborarea și punerea în aplicare a unor soluții 

inovatoare care să răspundă provocărilor în materie de mediu și de climă. De asemenea, acesta va asigura suficientă 
flexibilitate pentru a răspunde priorităților noi și importante, pe măsură ce acestea vor apărea pe parcursul 

programului. 
 

Un acord rapid asupra întregului buget pe termen lung al UE și asupra propunerilor sale sectoriale este esențial 
pentru a asigura faptul că fondurile UE vor da rezultate pe teren cât mai curând posibil. 
 

Dacă s-ar înregistra întârzieri similare celor constatate la începutul actualei perioade bugetare 2014-2020, ar 

însemna că proiectele nu vor putea fi lansate la timp, că orașele și regiunile nu vor primi finanțarea necesară pentru 
a îmbunătăți calitatea aerului și a apei pentru cetățenii lor, pentru a asigura tratarea corespunzătoare a deșeurilor 

sau pentru a combate schimbările climatice și efectele acestora. 
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Ajungerea în 2019 la un acord privind următorul buget pe termen lung ar asigura o tranziție fără probleme între 

actualul buget pe termen lung (2014-2020) și noul buget, precum și previzibilitatea și continuitatea finanțării, în 
beneficiul tuturor. 

 

Sursa: www.ec.europa.eu   
 

 

EVENIMENT 
 

„Europa mea, drepturile mele” sub deviza „Bucurie pentru toți!” 
 

În Planul de acțiune al Centrului Europe Direct Galați, a fost realizată o campanie numită „Europa mea, drepturile 

mele”, în cadrul căreia au fost gândite o serie de acțiuni, în colaborare cu instituții școlare din județul Galați, ce au 
avut ca obiectiv principal comunicarea pe teme corelate cu inițiativa cheie „Pilonul european al drepturilor sociale”.  
 

La propunerea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” din Galați, a fost derulată o activitate care a vizat mai 

mult decât prezentarea drepturilor și oportunităților în Uniunea Europeană, și anume implicarea unui grup de tineri 
cu disabilități, dar activi la nivelul comunității, în acțiuni de cunoaștere a drepturilor pe care le au și a oportunităților 

oferite la nivel național. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Inițiativa acțiunilor a pornit de la ideea că integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale în societate și 
exercitarea drepturilor pe care le au este mult mai ușoară și cu șanse mai mari de reușită atunci când se desfășoară 

într-un cadru informal, prin activități extracurriculare în spații geografice care nu sunt familiare. Aceste activități 

permit exprimarea liberă și afirmarea tuturor copiilor, pornind de la ceea ce au ei în comun, totul fiind privit prin ochi 
și suflet de copil. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.ec.europa.eu
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De aici a apărut ideea organizării unei deplasări la Alba Iulia, unde, în 

colaborare cu reprezentanții Centrului „Europe Direct”, grupul celor 29 
de copii cu CES și a cadrelor didactice au avut oportunitatea de a vizita 

spații culturale și sociale inedite pentru ei, precum: Cetatea Alba 

Carolina, Catedrala romano - catolică „Sfântul Mihail”, Turnul celor trei 
fortificații, Bustul lui Avram Iancu, Catedrala „Reîntregirii neamului”, Via 

Principalis, Muzeul Principia. Din program nu au lipsit prezentările de 
filme documentare și jocurile interactive, distribuirea de materiale de 

informare și comunicare. 
 

Au fost zile de emoții, de speranțe, bucurii și satisfacții - zile de 
cunoaștere și recreere. Au fost organizate mai multe activități cu elevii, s

-a lucrat în echipe și le-a fost oferită posibilitatea să dea răspunsuri, nu 

numai să le primească, să reflecte asupra a ceea ce știu, să aplice 
cunoștințele în situații noi, de multe ori, ei învățând unii de la alții. 
 

„Am descoperit că prietenii mei pot fi și altfel.”  

(Bucur Viorel, clasa a VIII-a B) 
 

„Copiii sunt dornici de a descoperi lucruri noi și interesante, au un suflet 
deschis și frumos, știu să ofere și să primească, se bucură sincer pentru 

fiecare nou pas făcut.” 
(Dobrescu Dănuț, clasa a VII-a A) 

 

„Lumea în care trăim are multe aspecte... Pot și eu acum să înțeleg unele dintre ele.” 

(Buruiană Nicoleta, clasa a III-a A) 
 

„Am înțeles că sunt un OM ca toți ceilalți și în același timp o Persoană care se respectă și trebuie respectată.” 
(Racoianu Ana-Maria, clasa a III-a A)  
 
 

CONCURSURI 
 

Poveștile de la cursuri se spun la #CedefopPhotoAward 2018  
 

Participanții la cursuri de educație și formare profesională (EFP) din UE, Norvegia și 
Islanda sunt invitați să se înscrie în competiția #CedefopPhotoAward 2018, până în 

data de 15 iulie. Parte integrantă a Săptămânii europene a competențelor 
profesionale (#EUVocationalSkills), concursul organizat de Centrul European pentru 

Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), ajuns la a treia ediție, este o inițiativă 

ce promovează excelența în domeniul EFP, ea fiind susținută de Comisia Europeană.  
 

Echipele înscrise, formate din maximum patru membri, sunt invitate să spună o 

poveste originală cu ajutorul fotografiilor și să împărtășească, astfel, experiența lor 

în cadrul unui program de formare profesională. Aceasta trebuie să fie însoțită de o narațiune nu mai lungă de 100 
de cuvinte care să explice ideea principală a creației lor. 
 

Înscrierile se pot face printr-un email la: Cedefopphotoaward@cedefop.europa.eu, cu subiectul „CedefopPhotoAward 

2018”, împreună cu un formular care poate fi descărcat de aici. 
 

Vor fi acordate trei premii. Echipele de pe locurile 1 și 2 vor călători la Viena în cadrul Săptămânii europene a 
competențelor profesionale, unde vor participa la o cină de gală în data de 8 noiembrie și la ceremonia de 

premiere, în ziua următoare. Echipa de pe locul al treilea va călători la Festivalul Internațional de Film de la Salonic 
(#TIFF59), în data de 1 noiembrie. 
 

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) este o agenție a Uniunii Europene cu sediul la 

Salonic, în Grecia. Acesta sprijină elaborarea politicilor europene în domeniul educației și formării profesionale. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu  

mailto:Cedefopphotoaward@cedefop.europa.eu
http://www.cedefop.europa.eu/en/content/cedefopphotoaward-2018-rules-and-application-form
http://www.ec.europa.eu


  

 

 

Premiul CESE pentru societatea civilă 2018 
 

Comitetul Economic şi Social European (CESE) va recompensa inițiative de excepție la cea de a zecea ediție a 
Premiului pentru societatea civilă, organizat, în acest an, cu tema „identități, valori europene și patrimoniu cultural 

european”. Premiile, cu o valoare totală de 50.000 euro, vor fi împărțite între maximum cinci câștigători. 
 

Evoluțiile de la nivel mondial din ultimii ani au avut un impact considerabil asupra vieții politice și sociale a Europei și 
au pus la încercare proiectul european. În Europa, o serie de diviziuni interne, de nemulțumiri ale cetățenilor și 

creșterea dramatică a migrației au luat pe nepregătite populația europeană și toate nivelurile de guvernare, dând 
naștere unei retorici naționaliste și punând la încercare sentimentul solidarității. În acest context, organizațiile 

societății civile au jucat un rol central în promovarea potențialului patrimoniului cultural al Europei, în 

consolidarea identităților și a societăților și în valorificarea vastului potențial de diversitate, care constituie baza 
istoriei noastre europene. 
 

Premiul CESE pentru societatea civilă 2018 vine să răsplătească inițiativele inovatoare care au oferit răspunsuri 

exemplare la provocările legate de: 
• sensibilizarea cetățenilor cu privire la multitudinea și bogăția identităților europene; 

• exploatarea întregului potențial al bogăției culturale a Europei; 
• facilitarea accesului la patrimoniului cultural european; 

• promovarea unor valori europene precum respectarea demnității umane și a drepturilor omului, 

libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept. 
 

Termenul de depunere a candidaturilor este 7 septembrie 2018, iar ceremonia de decernare a premiilor va 

avea loc la 13 decembrie 2018, la Bruxelles. Lista completă a cerințelor și formularul de candidatură sunt 

disponibile pe site-ul internet al CESE – Premiul CESE pentru societatea civilă 2018. 
 

Premiul CESE pentru societatea civilă este deschis tuturor organizațiilor societății civile înregistrate oficial în Uniunea 

Europeană și active la nivel local, național, regional sau european. În plus, el este deschis persoanelor particulare. 
 

Premiul pentru societatea civilă, ajuns acum la cea de-a zecea ediție, a fost lansat de CESE pentru a recompensa și a 

încuraja inițiativele concrete și realizările organizațiilor societății civile și/sau ale persoanelor particulare care au 
contribuit în mod semnificativ la promovarea valorilor comune care consolidează coeziunea și integrarea europeană. 

În 2017, premiul a fost axat pe locuri de muncă de calitate și spirit antreprenorial. 
  

Sursa: www.ec.europa.eu  
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