
Invita Ńie 
 

Lansarea celei de-a patra editii a proiectului "Promotori pentru democratie europeana" 
 

Ai între 18 şi 30 de ani? Eşti cetăŃean al Uniunii Europene şi membru al unei asociaŃii de 

tineret, studenŃeşti sau al unui grup informal care desfăşoară acŃiuni cu şi pentru tineri? Vrei să 

devii şi membrul unei comunităŃi active de tineri implicaŃi civic? Ai şansa de a participa la cea 

de-a patra ediŃie a proiectului "Promotori pentru democraŃie europeană"! 

Biroul de Informare al Parlamentului European în România, alături de partenerii săi – 

Ministerul Tineretului şi Sportului, AsociaŃia Pro DemocraŃia (APD) şi Group of the European 

Youth for Change (GEYC) - te invită să afli mai multe detalii despre proiectul "Promotori 

pentru democraŃie europeană" şi să te înscrii la cea de-a patra  sa ediŃie, care se desfăşoară în 

perioada februarie - octombrie 2018. Acest proiect îşi propune să implice în fiecare an câte 30 

de tineri în promovarea democraŃiei şi a valorilor care îi unesc pe cetăŃenii Uniunii Europene. 

Prin completarea formularului de înscriere, disponibil în cadrul Regulamentului de 

înscriere şi participare , vor fi evaluate experienŃa candidaŃilor în organizarea unui eveniment 

dedicat tinerilor, relevanŃa şi vizibilitatea acŃiunilor de comunicare propuse, care vor trebui să 

acopere următoarele două teme majore: 

·         9 Mai - Ziua Europei 

·         Funcționarea Parlamentului European și a sistemului de instituții ale Uniunii, ca garant al 

democrației, păcii, bunăstării și solidarității între cetățenii europeni 

Etapele proiectului: 

Afl ă toate detaliile legate de proiect şi de modul în care poŃi participa şi tu, 

consultând Regulamentul de înscriere şi participare.Termenul limit ă pentru înscriere este 28 

februarie 2018, ora 23.59. 

Biroul de Informare al Parlamentului European în România, alături de partenerii săi, 

invită organizațiile de tineret să transmită detaliile legate de acest proiect către membrii lor, care 

se pot înscrie prin completarea formularului online disponibil la 

adresahttp://www.europarl.ro/ro/ue_si_tinerii/promotori_democratie.html, până la data de 28 

februarie 2018. 

Vă stăm la dispoziție pentru întrebări suplimentare la adresa de e-

mail epbucarest@europarl.europa.eu. 


