Europe Direct la finele anului 2020

Finele anului 2020 ne aduce tot mai aproape de noul mandat, care va incepe
la data de 1 mai 2021. Prelungit cu inca 4 luni mandatul EDIC Bistrita se va
incheia la data de 31 aprilie 2021.
Am avut doi parteneri de nadejde, Primaria Municipiului Bistrita si Consiliul
Judetean Bistrita Nasaud. Le multumim pentru aceasta!
Parteneri:

In anul 2020, EDIC Bistrita a realizat o multitudine de activitati tintite in
special spre
-

Antreprenori

-

Tineri si copii

-

Multiplicatori de informatie europeana

Datorita pandemiei din ultimul an ne-am mutat online si am avut un succes
pe care nu l-am putut banui, in timpurile normale. Am avut luni cu foarte
multe vizualizari online, am avut foarte multe actiuni online si ne-am pregatit
pentru anul 2021 cele patru luni cu doua evenimente de marca la care vom
invita personalizati puternice din mediul social si politic.
Cateva rezultate
-

Vizualizari social media: 71 382

-

Numar posturi : 5562

-

Persoane participante la evenimente - peste 1000 persoane

Prioritățile Comisiei Europene
Schimbările rapide și disruptive

care au loc în jurul nostru creează atât

oportunități, cât și provocări. În următorii cinci ani, UE poate și își va
consolida rolul în acest mediu în schimbare. De aceea ne-am concentrat pe
patru priorități principale:
- protejarea cetățenilor și a libertăților
- dezvoltarea unei baze economice puternice și vibrante
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- construirea unei Europe neutre din punct de vedere climatic, verde,
corectă și socială
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- promovarea intereselor și valorilor europene pe scena globală.
Toate acestea se regăsesc și în „Agenda mea pentru Europa” a Ursulei von
der Leyen în care sunt prezentate șase orientări politice pentru următoarea
Comisie Europeana 2019-2024.
- Un Pact ecologic european
- O economie în serviciul cetățenilor
- O Europă pregătită pentru era digitală
- Protejarea modului nostru de viață european
- Europă mai puternică pe plan internațional
Parteneri:

- Un nou elan pentru democrația europeană
Prin urmare CIED Bistrița a considerat în principal, în anul 2020, trei din cele
șase orientări politice definite de către președintele ales Ursula von der
Leyen.
- Un Pact ecologic european
- O economie în serviciul cetățenilor
- O Europă pregătită pentru era digitală
Cu referire la o Europă pregătită pentru era digitală amintim:
inteligența artificială (IA), industrializare 4.0, Internet of Things (IoT), vehicule
conectate și autonome, servicii digitale, partajare, securitate cibernetică,
sănătate inteligentă, inovare, tehnologie, industria viitorului

Importanta EDIC Bistrita in peisajul locale este de o importanta covarsitoare
si suntem mandrii ca facem parte din aceasta retea. Multumim pe aceasta
cale multiplicatorilor de informatie europeana care s-au implicat in
evenimentele noastre, Universitatii babes Boliay, Inspectoratului scolar
Judetean Bistrita Nasaud si nu in ultimul rand partenerilor nostri si presei care
a fost si este mereu alaturi de noi.
Impreuna suntem mai puternici !
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