
Subject: Informare ~ Invitatie CoR - Ziua portilor deschise la institutiile europene, tematica: sprijin si 

solidaritate pentru Ucraina, 7 mai 2022 

  

  

Stimata doamna / Stimate domnule Presedinte, 
  

Comitetul European al Regiunilor (CoR) anunță birourile regionale de la Bruxelles că 

manifestarea sa anuală cunoscută sub denumirea de « Open Day », Ziua porților 

deschise la instituțiile europene, va avea loc anul acesta pe 7 mai, la sediul său de la 

Bruxelles. 

Dat fiind contextul politic actual, manifestarea din acest an nu va fi dedicată promovării 

turistice şi culturale a unei regiuni din Europa, ci ajutorului umanitar şi solidarității pe 

care autoritățile locale, județene şi regionale le acordă Ucrainei, CoR dorind să 

promoveze cele mai bune practici din întreaga UE (portalul CoR dedicat acțiunilor de 

sprijin pentru Ucraina este accesibil la adresa Working Group on Ukraine (europa.eu). 

Pe 7 mai, între orele 10 și 18 (ora de la Bruxelles), CoR anunță posibilitatea de a găzdui circa 

12 standuri de prezentare amplasate în Atriumul de la etajul 5 al sediului său central (clădirea 

Jacques Delors, rue Belliard 99-101, Bruxelles). CoR va pune la dispoziția expozantilor mese, 

scaune și ecrane TV pentru regiunile/județele/orașele care ar fi dispuse să arate activitatea lor 

dedicată situației din Ucraina. La standuri nu se vor servi alimente și băuturi. 

Dacă sunteți interesat să participați, vă rugăm să trimiteți prin e-mail, la adresa 

opendoors@cor.europa.eu, următoarele informații despre județul/orașul dumneavoastră până 

vineri, 22 aprilie 2022, la prânz: 

  

1. Numele judetului/orașului și al țării 

2. Numele instituției/organismului participant 

3. Persoana de contact (nume, prenume, e-mail, numar de telefon) 

4. Exemple despre modul în care județul/orașul dumneavoastră sprijină Ucraina 

5. Fotografii/videoclipuri (Cerințe: fără drepturi de autor, cu rezoluție înaltă, orientare 

orizontală, fie mp4, fie jpg) ; aceste materiale vor fi difuzate pe ecranele TV din CoR la 7 mai 

și, eventual, pe site-ul web/rețelele sociale ale CoR. 

  

Cu stima, 

Echipa UNCJR 

  

https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/Ukraine.aspx?_cldee=7n219ugPVb5kN-YQACY-UATJGS5Yu3OvED0ObFh7EQC0S-WXtq5Q6gY9kVrYmLEp&recipientid=contact-8aef11d79ee7e51180d8005056a0542b-e2f4f2af73654a3fbd6a8bb74a12a4e5&esid=847acc39-9fb9-ec11-811e-005056a043ea
mailto:opendoors@cor.europa.eu

