
 
 
 

 

Comitetul Director al Proiectului EPIC: Realizări și obiective 
 
Prima săptămână a lunii mai 2022 a oferit șansa partenerilor din cadrul Proiectului EPIC să se 
reîntâlnească, să-și împărtășească experiența și progresele lor în cadrul proiectului și să participe 
la un eveniment dedicat agresiunii rusești împotriva Ucrainei. 
 
Pe 5 mai, partenerii Proiectului EPIC s-au reunit la Strasbourg pentru a participa la cea dea 7-a 
ședință a Comitetului Director (CD), care a fost organizat în același timp cu summitul de la 
Strasbourg, un summit care anticipează Conferința privind viitorul Europei (CoFoE), în care ONG-
urile, OSC-urile și cetățenii au avut șansa de a-și împărtăși așteptările cu privire la viitorul UE . 
 
În cadrul Comitetului Director, partenerii au discutat despre realizările proiectului și despre 

obiectivele viitoare 
 
Comitetul Director al Proiectului EPIC a oferit o șansă excelentă pentru parteneri să se 
reîntâlnească după 2 ani de întrevederi și evenimente desfășurate online, evenimentul fiind 
desfășurat în format hibrid, a permis tuturor doritorilor să participe. În cadrul CD, partenerii au 
discutat despre realizările proiectului și despre obiectivele viitoare. Toată lumea 
împărtășește experiența lor cu privire la modul în care implementează proiectele pilot și modul în 
care le vor relata comunității locale, ascultând cu atenție opiniile altor parteneri. Mai mult ca atât, în 
cadrul evenimentului, partenerii au discutat împreună cu privire la strategiile pentru următoarele 
activități și la modul de a promova politici mai incluzive ale UE. 
 
În cele din urmă, a doua zi, în cadrul Adunării Generale ALDA, Proiectul EPIC, ALDA și Tinerii 
Federaliști Europeni (JEF) au prezentat un eveniment intitulat „Solidaritate cu Ucraina: Mărturii 
din război”, în care experții au vorbit despre situația actuală din Ucraina. Printre aceștia: Andriy 
Sadovi, primarul orașului Lviv, Antonella Valmorbida, Secretar General ALDA și Marta Siciarek, 
reprezentând regiunea metropolitană Gdansk, dar și membră a Proiectului EPIC. 
 
Evenimentul a fost unul foarte puternic și emoționant și o ocazie bună pentru aproape o sută de 
participanți de a asculta experiențe din prima sursă. 
 

 

https://www.strasbourgsummit.eu/
https://www.strasbourgsummit.eu/

