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Comunicat de presă 

 Proiect Tineri Cetățeni Europeni 

 

 

 

 Pe data de 01.05.2013 a fost lansat proiectul Tineri Cetățeni Europeni, finanţat de Comisia Europeană 

prin ANPCDEFP - Programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1.2. Initiative al tinerilor. 

 Proiectul se va desfăşura între 1 mai 2013- 31 octombrie 2013 în regiunea Neamț - Targu-Neamt și 

localitatea Borca. 

 În cadrul proiectului vor participa 14 tineri beneficiari din mediul rural şi urban, cu vârste cuprinse între 

15 şi 29 de ani. 

 Obiectivul general al proiectului este promovarea cetăţeniei active a tinerilor în general şi cetăţenia 

europeană a acestora în special prin activități proiectate de ei, promovând în același timp și cooperarea europeană 

în domeniul tineretului. Acest obiectiv este extrem de important pentru a fi îndeplinit, deoarece un cetățean 

european activ duce atât la o dezvoltare personală / profesională mai bună, dar mai ales crește apartenența și 

coeziunea în comunitatea europeană, ducând la un viitor comun unitar. 

 Tinerii din grupul de inițiativă împreună cu ceilalți tineri din cadrul proiectului vor cauta soluții privind 

aderența scazuta la identitatea culturală europeană, slaba informare cu privire la conceptul de cetățenie europeană 

și nevoia de a fi cetățeni activi.  

 Temele principale ale acestui proiect sunt de a informa tinerii cu privire la elementele europene, 

educarea „tinerilor de către tineri”, politicile de tineret. 

 Principalele activități vor fi: colectarea și schimbul de informații cu privire la ceea ce este un cetățean și 

rolul său ca european, de formare pentru a aprofunda principalele concepte, dezbateri, discuții și seminarii – 

„tinerii învață alți tineri” legate de tema principala, crearea și promovarea unui site web pentru a furniza informații 

cât mai complete și sigure pentru politica de tineret. 

  

 

Organizaţia parteneră: Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, localitatea Borca, jud. Neamț. 

    

Persoane de contact: 

  

 Ioan-Iustinian Cojocariu                                                            Prof. Vasile Amariei 

 

      Manager proiect (Asociatia Fii Bun)                                Director - Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” 

e-mail: ioan_iustinian_cojocariu@yahoo.com                                 e-mail: vili_amariei@yahoo.com 

       Tel.: +40 748 819841                                                       Tel: +40 740 162734 

    

 

  

 Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de 

vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 


