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În parteneriat cu 

 

 

Comitetul Economic şi Social European       
 

Ministerul Culturii 
 

Confederaţia Sindicală Naţională 
 

Televiziunea Română 
 şi Patrimoniului Naţional MERIDIAN  

 

Conferinţa cu tema: “PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ - 

Contribuţia sectoarelor culturale şi creative la creşterea durabilă şi inteligentă a UE” 

Bucureşti, Radisson Blu Hotel, Sala Atlas 2, Calea Victoriei, nr. 63-81 

                                                                                 

Comitetul Economic şi Social European, în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional, Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN şi Televiziunea Română, va organiza, 

vineri, 26 octombrie 2012, începând cu ora 9.00, la Sala Atlas 2, Radisson Blu Hotel, Calea Victoriei, 

nr.63-81, Bucureşti, o conferinţă cu tema: “Programul EUROPA CREATIVĂ - Contribuţia 

sectoarelor  culturale şi creative la creşterea durabilă şi inteligentă a UE”.  

Evenimentul de la Bucureşti se desfăşoară în contextul dezbaterilor la nivel european pe tema 

Propunerii de Regulament privind instituirea Programului EUROPA CREATIVĂ, care va continua, în 

perioada 2014-2020, sprijinul financiar acordat de Comisia Europeană pentru proiectele şi iniţiativele 

propuse de sectoarele culturale şi creative. Acest Regulament va asigura continuitatea actualelor 

programe CULTURA şi MEDIA, Comisia Europeană propunând un buget de 1,8 miliarde de euro. 

Prin intermediul acestei conferinţe, organizatorii doresc să asigure un cadru de stimulare şi facilitare a 

dialogului social între factorii relevanţi, cu scopul de a sublinia rolul deţinut de cultură şi creativitate în 

dezvoltarea economică şi socială. Astfel, promovarea şi dezbaterea Programului EUROPA CREATIVĂ 

2014 – 2020, din perspectiva oportunităţilor de finanţare pe care acesta le poate oferi, reprezintă un 

pas important în acest sens. 

La discuţii participă invitaţi din ţară şi străinătate, reprezentanţi ai instituţiilor europene (Comisia 

Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor), organizaţii şi asociaţii 

europene de profil, instituţii publice, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile organizate, interesate de 

această temă. Menţionăm faptul că interpretarea simultană va fi asigurată pentru limba română, 

engleză şi franceză. 

Am fi onoraţi dacă ne-aţi confirma prezenţa dumneavoastră până cel târziu miercuri, 24 

octombrie 2012, prin înregistrare online la adresa: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.ro.events-and-activities-

creative-eu-programme. 

Date de contact pentru informaţii suplimentare:  

 

 

 

INVITAŢIE 
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