Europa tinerilor, tinerii Europei!
#RO10@UE şi #ERASMUS30
10 martie 2017

Monitorizarea aparitiilor în presă

Agerpres.ro
Dezbaterea „Europa tinerilor, tinerii Europei”: Erasmus - unul dintre cele mai de
succes proiecte europene
Programul Erasmus este unul dintre cele mai de succes proiecte europene, iar în 30 de ani de
existentă a reuşit să întărească relatiile între statele Uniunii Europene, a declarat vineri
Gabriela Drăgan, Director General al Institutului European din România.
„Unul dintre cele mai de succes proiecte europene — Erasmus — este un proiect care are 30
de ani de existentă. Aş zice că este un proiect tânăr, care a dovedit că banii europeni pot fi
cheltuiti cu foarte multă valoare adăugată, deci este un proiect care sustine mobilităti la
nivelul statelor europene şi chiar non-europene. Este un proiect care şi-a dorit să întărească şi
relatiile între statele membre”, a afirmat Drăgan, la dezbaterea „Europa tinerilor, tinerii
Europei! #RO10@UE și #ERASMUS30”.
Sursa: https://www.agerpres.ro/social/2017/03/10/dezbaterea-europa-tinerilor-tinerii-europeierasmus-unul-dintre-cele-mai-de-succes-proiecte-europene-16-19-43
Preluări: http://www.ziarelive.ro/stiri/dezbaterea-europa-tinerilor-tinerii-europei-erasmusunul-dintre-cele-mai-de-succes-proiecte-europene.html
http://romania.shafaqna.com/RO/RO/738481

Anabirchall.ro
Ana Birchall: Tinerii români au un potential care trebuie lăsat să se descătuşeze, să fie
pus în valoare, aici, pentru noi toti, nu în altă parte. Ne dorim un viitor frumos pentru
România şi pentru tinerii nostri si doar împreună putem transforma mai repede acest
viitor în realitate
În alocutiunea sa, ministrul delegat Ana Birchall a mentionat că tema abordată este una
relevantă din perspectiva participării active a tinerilor la dezvoltarea României şi a societătii
românesti, cât şi la consolidarea proiectului european. În acelaşi timp, ministrul delegat a
subliniat că este nevoie de o Europă mai aproape de cetăteni şi, în special, de cei tineri,
întrucât „o comunitate care vrea să aibă viitor se preocupă responsabil de tineri iar acest lucru
este valabil atât pentru tara noastră, cât şi pentru Uniune în ansamblul ei. Aşa cum am afirmat
şi în trecut, România si Europa vor fi deveni mai bune dacă vom întelege să ascultăm vocea
tinerilor şi în măsura în care tinerii se vor implica în procesul de decizie.”

Sursa: http://www.anabirchall.ro/politic/ana-birchall-tinerii-romani-au-un-potential-caretrebuie-lasat-sa-se-descatuseze-sa-fie-pus-in-valoare-aici-pentru-noi-toti-nu-in-alta-parte-nedorim-un-viitor-frumos-pentru-romania-si-pentru-ti/
Preluări: https://www.mae.ro/node/40921
http://jurnalulbucurestiului.ro/participarea-ministrului-delegat-pentru-afaceri-europene-anabirchall-la-dezbaterea-cu-tema-europa-tinerilor-tinerii-europei-ro10ue-si-erasmus30/
http://fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=981007&title=birchall-romania-sieuropa-pot-deveni-mai-bune-daca-asculta-vocea-tinerilor
http://www.rador.ro/2017/03/10/calendarul-evenimentelor-10-martie-selectiuni-3/

Caleaeuropeana.ro
„Europa tinerilor, tinerii Europei!”, conferintă organizată de Institutul European din
România si Europe Direct Bucuresti, la aniversarea a 10 ani de la aderarea României la
UE si la 30 de ani de la aparitia programului Erasmus
Evenimentul face parte din campania de dezbateri publice menite să încurajeze reflectia
asupra prioritătilor Presedintiei române a Consiliului UE din 2019, creând totodată
oportunitatea marcării a două importante momente aniversare ale anului 2017, atât la nivel
national, cât şi la nivel european, respectiv aniversarea a 10 ani de la aderarea României la
Uniunea Europeană (UE) si aniversarea a 30 de ani de existentă si implementare a
programului Erasmus. Recunoscut ca fiind cel mai de succes program al UE, programul
Erasmus+ constituie un exemplu concret de impact pozitiv al integrării europene şi de
recunoastere internatională. Aceste momente festive reprezintă ocazia ideală de a reflecta
asupra a ceea ce asteaptă fiecare dintre noi de la Europa, dar şi unul în care să reflectăm
asupra viitorului Europei, a unei Europe pe care o putem construi împreună.
Sursa: http://www.caleaeuropeana.ro/europa-tinerilor-tinerii-europei-conferinta-organizatade-institutul-european-din-romania-si-europe-direct-bucuresti-la-aniversarea-a-10-ani-de-laaderarea-romaniei-la-ue-si-la-30-de-ani-de-la/

Casa Europei Cluj-Napoca
„Am rãspuns cu mare plãcere prietenilor de la Institutul European din România de a participa
pe 10 martie 2017 la o dezbatere despre “Europa tinerilor, tinerii Europei!”, un bun prilej de a
discuta despre realizãrile celor 30 de ani pentru programul Erasmus. Foarte bune schimburile
de idei cu Ana Birchall, Ministru delegat pentru afaceri europene, Ministerul Afacerilor
Externe; Alina Bârgăoanu, Școala Natională de Studii Politice și Administrative; Gabriela
Drăgan, Director General, Institutul European din România; Monica Calotă, Director, Agentia
Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei şi Formării Profesionale sau
Vlad Dan Chereches, Presedinte, Alianta Natională a Organizatiilor Studenteşti din
România.”
Sursa: http://casaeuropei.blogspot.ro/

Radio România Actualități
Preşedinţia română a Consiliului UE „ar trebui să fie un proiect de ţară”
Ministrul Ana Birchall a participat, astăzi, la dezbaterea "Europa tinerilor, tinerii Europei",
eveniment care se înscrie în campania de dezbateri publice menite să încurajeze reflecţia
asupra priortăţilor preşedinţiei române a Consiliului UE din 2019, transmite redactorul RRA
Petruţa Dinu.
Sursa: http://www.romaniaactualitati.ro/presedintia_romana_a_consiliului_ue_ar_trebui_sa_fie_un_proiect_de_tara100302

