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WiFi4EU: internet gratuit în spațiile publice

și instala echipamente Wi-Fi (puncte de acces fără fir) în 
anumite centre ale vieții publice locale pe care le-au 
ales în acest sens. Costurile pentru întreținerea rețelei 
vor fi acoperite de localități. Rețele finanțate prin 
WiFi4EU vor fi gratuite, fără publicitate și nu vor colecta 
date cu caracter personal. Finanțarea va fi acordată 
numai rețelelor care nu se vor suprapune cu oferte 
gratuite, publice sau private, deja existente și cu o 
calitate similară în același spațiu public.

În următorii doi ani vor mai exista încă patru 
oportunități de depunere a cererilor de finanțare în 
cadrul WiFi4EU. Până în 2020, 120 milioane de euro din 
bugetul  U E  vor fi alocate pentru finanțarea 
echipamentelor necesare furnizării de servicii Wi-Fi 
publice gratuite, în aproxima�v 8.000 de localități din 
toate statele membre, precum și din Norvegia și 
Islanda.

Iniția�va WiFi4EU se înscrie în contextul unei 
revizuiri ambițioase a normelor UE în domeniul 
telecomunicațiilor, care include noi măsuri menite să 
răspundă nevoi lor  crescânde în  mater ie  de 
conec�vitate ale europenilor și  să s�muleze 
compe��vitatea Europei.

Sursa: h�ps://ec.europa.eu/romania/news_ro 

Municipalitățile interesate, din întreaga UE, sunt 
invitate să se înregistreze, începând cu data de 20 
mar�e, în portalul on-line WiFi4EU, în scopul obținerii 
de finanțare europeană pentru instalarea de puncte de 
acces public și gratuit la internet wireless. Primele cereri 
de proiecte vor fi lansate la jumătatea lunii mai prin 
programul WiFi4EU, ce oferă bonuri în valoare de 
15.000 de euro. Acestea pot fi u�lizate de localități 
pentru a ins�tui puncte de acces Wi-Fi în spații publice, 
cum ar fi biblioteci, muzee, parcuri sau piețe publice.

Cum poate beneficia o municipalitate de un bon 
valoric WiFi4EU:

- etapa de înregistrare: începând cu data de 20 
mar�e 2018, localitățile ar trebui să se înregistreze în 
portalul www.WiFi4EU.eu;

- etapa de depunere: primele cereri de finanțare 
vor putea fi depuse, începând cu mijlocul lunii mai 2018, 
localitățile înregistrate putând solicita bonuri valorice 
dintr-un prim lot de 1.000 de bonuri WIFI4EU, ce vor fi 
distribuite pe baza principiului ”primul sosit, primul 
servit”;

- etapa de atribuire: Comisia va anunța cele 1.000 
de localități care vor primi finanțare în această primă 
etapă, asigurându-se un echilibru geografic; fiecare țară 
par�cipantă va primi cel puțin 15 bonuri valorice.

Localitățile vor putea u�liza bonurile WiFi4EU 
pentru a achiziționa 
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�neret, fiind deja create 50 de parteneriate, iar 40 de 
persoane vor beneficia de programe de formare pentru 
a deveni moderatori de dezbateri. Proiectul include cele 
33 de țări în care se desfășoară programele Erasmus+ și 
țări din regiunea sud-mediteraneeană.

În cursul etapei-pilot, ce are alocat un buget de        
2 milioane euro până în decembrie 2018, cel puțin 8.000 
de �neri vor putea beneficia de Erasmus+ Virtual 
Exchange. Dacă această etapă este încununată de 
succes, se are în vedere reînnoirea programului până la 
sfârșitul anului 2019, as�el încât alți 17.000 de �neri să 
poată beneficia de el. În viitor, proiectul Erasmus+ 
Virtual Exchange ar putea deveni o acțiune periodică și 
ar putea fi ex�ns as�el încăt să beneficieze de el și mai 
mulți �neri, din alte regiuni. 

Sursa: h�p://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Erasmus+, unul dintre cele mai de succes programe 
UE, s-a ex�ns și în domeniul on-line odată cu lansarea, în 
data de 15 mar�e, a pla�ormei Erasmus+ Virtual 
Exchange, având ca scop punerea în contact a cât mai 
multor studenți și �neri din țări europene și din 
vecinătatea sudică a UE. Aceasta va promova, în 
următorii doi ani, dialogul intercultural și va sprijini 
îmbunătățirea competențelor, prin intermediul unor 
instrumente digitale de învățare de care vor beneficia 
cel puțin 25.000 de �neri.

Erasmus+ Virtual Exchange va face legătura între 
�neri, lucrători din domeniul �neretului, studenți și 
cadre didac�ce universitare din țări europene și din 
vecinătatea sudică a UE prin intermediul unor discuții 
moderate, grupuri de proiect transnaționale, cursuri 
online deschise și acțiuni de formare. Toate ac�vitățile 
se vor desfășura ca parte a unor programe de 
învățământ superior sau proiecte organizate pentru 
�neret. Încă din stadiul pregă�tor, pla�orma a generat 
interes în rândul universităților și organizațiilor de 
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Păunescu” din Piteș�, coordonați de doamna dirigintă Daniela 
Iordache și doamna bibliotecar Elisabeta Oproiu, au vorbit 
despre câteva dintre monumentele și locurile din România: 
fortărețe an�ce dacice din Orăș�e, Mânăs�rea Horezu, 
bisericile pictate din nordul Moldovei, rezervația biosferei 
Delta Dunării, Cetatea Sighișoarei, bisericile din lemn din 
Maramureș. 

La finalul evenimentului, elevii au realizat o frumoasă 
expoziție cu desene și imagini reprezenta�ve patrimoniului 
cultural național, iar pentru un plus de culoare, îmbrăcați în 
costume populare, provenite de la bunicii și străbunicii lor, au 
interpretat cântece reprezenta�ve din folclorul românesc. 

Cu această ocazie, �nerii au fost informați cu privire la 
posibilitatea par�cipării în cadrul concursului ”Argeșul 
repoves�t”, care își propune să aducă pe harta Europei 
elemente ale patrimoniului cultural argeșean.

În luna mar�e 2018, Centrul Europe Direct Argeș a 
organizat la Sala Tinerilor din cadrul Bibliotecii Județene 
”Dinicu Golescu” Argeș un seminar de informare dedicat 
Anului European al Patrimoniului Cultural, în cadrul căruia au 
avut loc prezentări, discuții și momente cultural-ar�s�ce 
despre promovarea și importanța patrimoniului cultural 
european și național în viața cetățenilor.

Cele două voluntare ale centrului de informare 
europeană, Casiana și Alexia au prezentat câteva aspecte 
importante despre patrimoniul cultural care îmbracă forme şi 
aspecte variate, printre care: monumente, clădiri, ar�cole 
ves�mentare, orașe, situri, tradiţii, cunoş�nţe şi forme de 
expresie ale crea�vităţii umane transmise de la o generaţie la 
alta, precum şi colecţii păstrate şi ges�onate în muzee, 
biblioteci şi arhive.

 Elevii clasei a V-a A de la Școala Gimnazială ”Adrian 
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cooperarea mai strânsă între statele membre care 
doresc să realizeze mai mult în anumite domenii, Mai 
puțin, dar mai eficient - Uniunea Europeană se axează 
pe obținerea de rezultate mai multe și cu mai mare 
rapiditate în anumite domenii de poli�că, acționând mai 
puțin în alte domenii, Mult mai mult, împreună - 
Uniunea Europeană decide să realizeze mai mult, 
colaborând în toate domeniile de poli�că.

Cum o  Europă unită trebuie să elaboreze o viziune 
pentru propriul ei viitor, cele cinci posibile opţiuni pentru 
viitorul proiectului european acoperă o gamă de 
posibilităţi şi au un caracter ilustra�v. Ele nu se exclud 
reciproc şi nu sunt exhaus�ve. Dezbaterile din teritoriu 
au rolul de a iden�fica așteptările și părerile cetățenilor 
cu privire la viitorul Europei în următorii ani, rol asumat și 
de către Centrele Europe Direct, existente la nivel 
european.

În partea a doua a evenimentului, par�cipanții au 
dezbătut cum respectarea demnității umane, libertatea, 
toleranța, comunicarea, solidaritatea, egalitatea, 
respectul, pacea și democrația sunt valori europene 
după care ar trebui să se ghideze fiecare cetățean 
european.

Prin derularea de as�el de evenimente de formare, 
Europe Direct Argeș dorește să promoveze o cetățenie 
par�cipa�vă a �nerilor în comunitatea din care fac parte, 
s�mulând dezbaterea și dialogul pe teme europene.

Centrul Europe Direct Argeș a lansat seria 
dezbaterilor despre viitorul Europei. Acesta și-a propus 
ca, pe parcursul anului 2018, să organizeze în localități 
ale județului Argeș 4 dezbateri cu cetățenii în vederea 
inițierii unor discuții despre cele 5 scenarii ale 
președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, 
referitoare la viitorul Europei. 

În acest sens, Europe Direct Argeș a organizat, în 
luna mar�e 2018, în parteneriat cu Biblioteca Comunală 
Bradu, prima dezbatere cu cetățenii despre modul în 
care Europa se va schimba în următorii zece ani, așa cum 
este precizat în Cartea Albă.

Reprezentanții Centrului au vorbit despre impactul 
acestor scenarii asupra poli�cilor europene, scenarii 
incluse în Cartea Albă. Aceasta reprezintă contribuția 
Comisiei Europene la summitul de la Roma din 2017 și 
conține o serie de reflecții pentru o Uniune Europeană 
cu 27 de state membre până în 2025. Pentru fiecare 
scenariu se pleacă de la premisa că cele 27 de state 
avansează împreună, ca o Uniune. 

Alături de par�cipanții la dezbatere, au fost 
analizate, rând pe rând, fiecare scenariu în parte: 
Con�nuând pe același drum - Uniunea Europeană se 
axează pe realizarea agendei sale de reforme pozi�ve, 
Accent exclusiv pe piața unică - Uniunea Europeană se 
reaxează treptat pe piața unică, Cei care doresc mai 
mult, realizează mai mult - Uniunea Europeană permite 
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Desfășori ac�vități crea�ve sau muncă de cercetare în 
domeniile istoria artei, muzicologie sau cri�că de film? Sau 
ac�vezi în domenii precum teatru sau dans?

Candidează și poți obține una dintre cele 50 de burse pe 

care le oferă Programul Bogliasco în fiecare an.
Data limită: 15 aprilie 2018, pentru primăvara 2019.
Mai multe informații:
h�ps://programmes.eurodesk.eu/learning#63959
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Parlamentul European propune mai multe opțiuni de 
stagiu în cadrul Secretariatului său, oferind as�el posibilități 
de formare profesională și ocazia de a învăța mai multe 
despre această ins�tuție și ac�vitățile sale. 

Stagiile de traducere pentru absolvenți ai învățământului 
superior sunt acordate doar absolvenților de universități sau 
de ins�tuții echivalente. Scopul lor este de a le permite 
stagiarilor să își completeze cunoș�nțele dobândite în �mpul 
studiilor și să se familiarizeze cu ac�vitatea Uniunii Europene 
și, în special, a Parlamentului European.

Candidații pentru un stagiu de traducere pentru 
absolvenți ai învățământului superior trebuie:

-  să fie cetățeni ai unui stat membru a Uniunii Europene 
sau ai unei țări candidate la aderare;

-  să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului;
- să fi absolvit, înainte de data limită de depunere a 

candidaturilor, un ciclu de studii universitare de minim trei 
ani, atestat printr-o diplomă;

- să stăpânească perfect una dintre limbile oficiale ale 
Uniunii Europene sau pe aceea a unei țări candidate la 
aderare și să cunoască în mod aprofundat alte două limbi 

oficiale ale Uniunii;
- să nu fi beneficiat de un alt stagiu sau de un contract 

de angajare remunerat, plă�te din bugetul Uniunii Europene, 
pentru o perioadă mai lungă de patru săptămâni 
consecu�ve.

Stagiile de traducere pentru absolvenți ai învățământului 
superior sunt acordate pe o perioadă de trei luni. În mod 
excepțional, acestea pot fi prelungite cu maximum trei luni.

Datele de începere a stagiilor și perioadele de înscriere:
        Data de începere                    Perioada de înscriere
              a stagiului                                 

1 ianuarie                                        15 iunie - 15 august 
1 aprilie                                   15 septembrie - 15 noiembrie 
1 iulie                                        15 decembrie - 15 februarie 
1 octombrie                                     15 mar�e - 15 mai 

Stagiarii primesc o bursă lunară. 
Înainte de a candida, ci�ți aici:
h�p://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/2013

0314_transla�on_rules_en.pdf
Mai multe detalii:
h�p://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0

07cecd1cc/Traineeships.html

Burse de excelență pentru studii doctorale și postdoctorale
 în rețeaua universitară Valonia-Bruxelles

Argeş

https://programmes.eurodesk.eu/learning#63959
http://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/20130314_translation_rules_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/20130314_translation_rules_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html


Concurs european de inovare socială 2018

Bazându-se pe tema „RE: THINK LOCAL”, această 
compe�ție încearcă să găsească cele mai inovatoare proiecte, 
produse, servicii și modele de afaceri care împuternicesc 
�nerii într-o economie în schimbare.

La acest concurs sunt invitate să par�cipe persoane, 
grupuri și organizații din întreaga Uniune Europeană și din 
țările par�cipante la programul European Horizon 2020.  

Data limită: 27 aprilie 2018
Mai multe informații: h�p://eusic.challenges.org
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 A studiat istoria artei 
la  Universitatea  din 
L j u b l j a n a ,  u n d e  a 
descoperit dintr-o dată 
poezia, ca o revelație, 
descriind sosirea sa într-un 
interviu din 2004 ca 
"pietre de pe cer".

Cărțile sale de poezie 
slovenă au fost traduse în 
douăzeci și una de limbi, 

cu nouă din cele treizeci și nouă de cărți de poezie publicate 
în limba engleză. El a fost numit o punte poe�că între 
rădăcinile europene vechi și America Šalamun. A fost 
membru al Academiei Slovene de Ș�ințe și Arte.

De-a lungul carierei sale, Tomaz Šalamun a câș�gat o 
serie de premii printre care: premiul Jenko, oferit anual în 
Slovenia pentru cea mai bună operă poe�că; premiul 
Pushcart; premiul Prešeren; premiul European pentru opere 
poe�ce, obținut împreună cu traducătorul său german; 
premiul Ovid, acordat în Neptun, România.

Câteva dintre colecțiile sale de poeme în limba engleză 
includ: „The Selected Poems of Tomaž Šalamun” (Ecco Press, 
1998); „The Shepherd, the Hunter” (Pedernal, 1992); „The 
Four Ques�ons of Melancholy” (White Pine Press, 1997); 
„Feast” (Harcourt, 2000), „Ballad for Metka Krasovec” 
(Twisted Spoon Press, 2001, tradus de Michael Biggins), 
„Poker” (Ugly Duckling Presse, 2nd edi�on 2008, tradus de 
Joshua Beckman and Šalamun).

Slovacia – Michal Hvorecký
(29 decembrie 1976, Bra�slava)

A studiat la Universitatea 
din Nitra arta istoriei an�ce și 
teorie semio�că orienta�vă 
este�că.  

Acesta s-a remarcat prin 
două colecții de poves�ri 
scurte:  „Strong Sense of 
Cleanliness” (1998) și „Hunters 
& Gatherers” (2001), „The Final 
Hint”, „Plush” (2005), „Eskorta” 

(2007), traducerea în germană fiind publicată abia în 2009. 
De asemenea, acesta scrie în ziare slovace, precum SME.

Cărțile sale sunt traduse în germană, poloneză, cehă și  
poloneză. 

A a primit numeroase premii și burse literare  în cadrul 
Colocviului de la Berlin, Museums Quar�er în Viena, 
Ins�tutul Goethe din München, precum și în cadrul unui 
program de scriere în Statele Unite.

În 2000 a fondat The Wilsonic Fes�val în Bra�slava 
împreună cu Tibor Holoda și a contribuit ca organizator până 
în 2001. 

Slovenia – Tomaz Šalamun
(4 iulie 1941 - 27 decembrie 2014)

Tomaz Šalamun, autor de origine slovenă, a fost unul 
dintre cei mai proeminenți poeți ai generației sale, având un 
palmares de peste 40 de colecții de poeme în limba slovenă 
și engleză.

http://eusic.challenges.org


· Furnizarea unui sprijin de exper�ză pentru 
ins�tuțiile culturale privind îmbunătățirea calității 
metadatelor pe care le pun la dispoziție, inclusiv pentru 
c o n s o l i d a r e a  c a p a c i t ă ț i l o r  i n s � t u ț i i l o r  ș i 
profesioniș�lor;

· Creșterea gradului de conș�en�zare si de 
u�lizare a pla�ormei „Europeana” în întreaga Europă, 
prin aplicații, colecții sau expoziții, evidențiind 
conținutul care prezintă un interes specific pentru 
anumite segmente de public sau prin intermediul unor 
ac�vități de par�cipare a u�lizatorilor.

Termen limită : 15 mai 2018.

Solicitanți eligibili: Autorități publice centrale, 
autorități publice locale/regionale și en�ta� private, 
dacă au acordul statului membru din care fac parte, 
organizații internaționale.

Mai multe informații :
h�ps://ec.europa.eu/inea/en/connec�ng-

europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-
europeana

Direcția Generală Retele de Comunicare, Conținut 
și Tehnologie din cadrul Comisiei Europene a cerere de 
propuneri în vederea acordării de granturi pentru 
proiecte, în conformitate cu prioritățile și obiec�vele 
definite în programul de lucru pentru 2018 în sectorul 
rețelelor transeuropene din domeniul infrastructurii de 
telecomunicații, programul „Mecanismul pentru 
interconectarea Europeiʺ (MIE).

Obiec�ve și acțiuni 
Lansată în 2008, Europeana (www.europeana.eu) 

oferă în prezent acces la aproxima�v 53 de milioane de 
obiecte/bunuri culturale din aproxima�v 3.700 de 
ins�tuții din întreaga Europă, funcționând ca o 
pla�ormă mul�laterală care intenționează să creeze 
valoare pentru ins�tuțiile de patrimoniu cultural, 
pentru u�lizatorii finali și pentru reu�lizarea crea�vă. 
Resursele digitale ale patrimoniului cultural european 
reprezintă aproxima�v 4% din locurile de muncă și PIB-
ul UE.

Obiec�vul acestei cereri este, pe de-o parte, de a 
oferi sprijin ins�tuțiilor culturale și altor parteneri 
publici și privați, pentru a mări can�tatea de conținut și 
metadate disponibile prin Europeana, informații de 
înaltă calitate și potrivite pentru reu�lizare, iar pe de 
altă parte de a crește gradul de conș�en�zare și de 
u�lizare a acestei pla�orme digitale.

Acțiunile finanțate prin aceasta cerere trebuie să 
includă:

· creșterea cal ități i  conținutului existent 
disponibil prin intermediul pla�ormei „Europeana”;

· îmbunătățirea structurii, bogăției și a capacității 
mul�lingvis�ce a metadatelor existente pentru a creste 
gradul de descoperire si u�lizare a materialului 
disponibil;

· Punerea la dispozitțe a unui nou material de 
înaltă calitate, cu descrieri bogate de ar�cole, care are 
potențialul de a genera o audiență ridicată de angajare 
și refolosire;

Sursa: http://www.pierre-auguste-renoir.org/biography.html
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6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/497 al 
Comisiei din 21 mar�e 2018 de aprobare a unei modificări 
care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri 
înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al 
indicațiilor geografice protejate.

7. Decizia (UE) 2018/515 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 14 mar�e 2018 privind mobilizarea Fondului 
european de ajustare la globalizare.

8. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/499 a Comisiei 
din 20 mar�e 2018 de înființare a unui Consorțiu pentru o 
infrastructură europeană de cercetare pentru infrastructura 
europeană de pla�orme deschise de screening în domeniul 
biochimiei.

9.  Decizia (UE) 2018/509 a Consiliului European din        
22 mar�e 2018 de numire a vicepreședintelui Băncii Centrale 
Europene.

10. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/496 a 
Comisiei din 22 mar�e 2018 privind stabilirea listei anuale de 
priorități pentru elaborarea codurilor de rețea și a liniilor 
directoare pentru 2018.

1. Direc�va (UE) 2018/411 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 14 mar�e 2018 de modificare a Direc�vei (UE) 
2016/97 în ceea ce privește data de aplicare a măsurilor de 
transpunere ale statelor membre.

2. Direc�va (UE) 2018/350 a Comisiei din 8 mar�e 2018 
de modificare a Direc�vei 2001/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului în ceea ce privește evaluarea riscurilor 
pentru mediu determinate de organismele modificate 
gene�c.

3. Direc�va (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 14 mar�e 2018 de modificare a Direc�vei 
2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de 
dioxid de carbon și a sporirii inves�țiilor în acest domeniu și a 
Deciziei (UE) 2015/1814.

4. Regulamentul (UE) 2018/511 al Consiliului din           
23 mar�e 2018 de modificare a Regulamentului (UE) 
2018/120 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit.

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/506 al 
Comisiei din 26 mar�e 2018 de înregistrare a unei denumiri în 
registrul de specialități tradiționale garantate.
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UE investește în protejarea planetei
10 inițiative pentru o economie modernă și curată

Acordul istoric adoptat la Conferința ONU din 12 decembrie 2015 privind 
schimbările clima�ce a cons�tuit un punct de co�tură pentru întreaga lume.

Tranziția ecologică a început peste tot în lume, fiind, în egală măsură, o tranziție 
economică, socială și energe�că. Începe să se întrevadă o nouă lume: o lume în care 
emisiile de carbon sunt scăzute și în care oportunitățile abundă ; o lume care îmbină 
tehnologiile inovatoare cu energiile regenerabile; o lume în care calitatea vieții și 
compe��vitatea economică merg mână în mână.

Comisia Europeană par�cipă în mod ac�v la proiectarea acestui viitor. Aflată 
adesea în avangardă, ea construiește, pas cu pas, Europa modernă de mâine, în care 
emisiile de carbon nu mai există.

Această broșură tratează 10 iniția�ve pentru o economie modernă și curată, 
punându-se accent pe sectorul financiar în slujba schimbărilor clima�ce, planul de 
inves�ții externe al UE, iniția�ve în favoare unei energii nepoluante, sprijin în favoarea 
inves�țiilor în znele urbane, cadrul european de reglementare pentru inves�țiile în 
performanța energe�că a clădirilor și inves�țiile în tehnologii industriale nepoluante.

La sediul Centrului Europe Direct Argeș există mai multe exemplare ale acestei reviste, în limba română și 
engleză.

Luxemburg : Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2018.

BIBLIOTECA DE CARTE EUROPEANĂ

Cea de-a 60-a aniversare a Tratatelor de la Roma este o ocazie binevenită de a reflecta asupra viitorului Uniunii 
Europene – în principal privind înainte, dar și evaluând deceniile trecute.

Povestea europeană este una a păcii, democrației, solidarității și libertății, dar și a prosperității, egalității, 
bunăstării și sustenabilității. În acest moment de răscruce al istoriei, merită să ne reamin�m principiile care ne unesc în 
calitate de europeni, precum și reușitele comune de care ne-am bucurat împreună.

Prezenta publicație a fost elaborată de Centrul 
European de Strategie Poli�că, drept contribuție la 
pregă�rile Comisiei Europene pentru Carta albă privind 
viitorul Europei și la reuniunea la nivel înalt de la Roma cu 
ocazia celei de-a 60-a aniversări a Tratatelor de la Roma. 

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția celor 
interesați câteva exemplare a acestui material informa�v, 
în limba română.

Uniunea Europeană, 2017.

Povestea Europei
60 de ani de progrese realizate în comun

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre subiectele tratate în aceste broşuri vă aducem la 
cunoştinţă că le puteţi consulta în cadrul Centrului Europe Direct Argeş.
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Proiect finanţat de Consiliul Judeţean Argeş şi 
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Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în 
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