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Conferința privind Viitorul Europei
Mecanismul de redresare și reziliență. Sprijin pentru tranziția digitală
INVITAȚIE
Vineri, 10 decembrie, ora 11:00
- eveniment online pe Zoom –
Stimată Doamnă / Stimate Domn
Vă invităm să participați la webinarul intitulat Mecanismul de redresare și reziliență. Sprijin
pentru tranziția digitală, organizat de Biroul de Legătură al Parlamentului European și
Reprezentanța Comisiei Europene în România vineri, 10 decembrie 2021, ora 11:00 (ora locală).
Evenimentul este organizat cu sprijinul celor 24 de centre EUROPE DIRECT din România, fiind
dedicat partenerilor acestora din rândul hub-urilor de IT, ONG și zona de business interesată în
digital.
Ne propunem, pe de o parte, să dezbatem viziunea din spatele celui mai mare pachet de
stimulente finanțat vreodată în Europa și, pe de altă parte, să trecem în revistă pașii următori în
ceea ce privește sprijinul acordat tranziției digitale prin Planul Național de Redresare și
Reziliență (PNRR).
Evenimentul de față vine în completarea evenimentelor din această serie, organizate în luna iulie
și noiembrie la București, respectiv luna octombrie la Cluj, cu temele principale viitorul
politicilor europene în domeniul sănătății, PNRR respectiv antreprenoriatul feminin.
Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați activ la prezentul webinar, având posibilitatea
de a adresa întrebări prin intermediul Zoom (linkul întâlnirii vă va fi transmis în timp util).
Webinarul va fi organizat prin intermediul platformei digitale Zoom și va fi transmis în direct prin
intermediul Facebook și YouTube. Alăturat acestui mesaj vă transmitem și agenda webinarului.
Context local: EUROPE DIRECT Cluj și-a deschis oficial porțile de ziua Europei, 9 Mai 2021, pe str.
Virgil Fulicea nr. 1, din apropierea Casei Matia Corvin. Noul birou local al UE funcționează în parteneriat
cu Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca (CVCN), una din cele mai vechi și de impact organizații
neguvernamentale din oraș. EUROPE DIRECT Cluj este un centru de informare unde fiecare cetățean
interesat poate să apeleze pentru a întâlni un expert pe probleme europene, pentru a pune întrebări despre
UE, pentru a discuta despre viitorul UE cu alți cetățeni europeni și pentru a găsi referințe pentru alte surse

de informații și rețele. De asemenea, EUROPE DIRECT Cluj susține instituțiile europene și evenimentele
organizate de acestea.

În speranţa unui răspuns favorabil, rămân la dispoziția dumneavoastră.

Lia Valendorfean

Lia Valendorfean
Manager EUROPE DIRECT Cluj (biroul local UE)
Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca
Str. Virgil Fulicea, nr. 1, Cluj-Napoca, cod 400022
Tel.: +40-264-431 411, mobil: +40755 777 011
E-mail: europedirect.cluj@voluntariat.ro
Facebook: www.facebook.com/europe.direct.in.cluj
Pagina de internet: https://centruldevoluntariat.ro/despre-europe-direct-cluj/

