From: Stefanescu Carmen [mailto:alziar_ro62@yahoo.com]
Sent: Wednesday, February 5, 2020 1:10 PM
To: cjalba@cjalba.ro; coman_voichita@yahoo.com; georgesinca@cjalba.ro; presedinte@cjarges.ro;
arhitect@cjarges.ro; andreeatache@gmail.com; cjbn@cjbn.ro; lavi77pm@gmail.com;
grigore.florin.moldovan@gmail.com; radusaplacan@gmail.com; alinaberbecaru30@yahoo.com;
complexmuzealbn@yahoo.com; urbanismcjbn@yahoo.com; severbppm@yahoo.com;
aluiuiu@yahoo.com; mirceamalut@yahoo.com; consiliu@cjbraila.ro; structuraarhsef@cjbraila.ro;
stoica_eli@yahoo.com; infopublic@cjcluj.ro; urbanism@cjcluj.ro; rakavus@yahoo.com;
scoaladeartecluj@yahoo.com; vascor26@yahoo.com; consjdb@cjd.ro; arhitectsefdb@cjd.ro;
directia.urbanism@cjd.ro; teodor.bate@cjd.ro; ovidiu_cirstina@yahoo.com; adriana_gica@yahoo.com;
office@cjcd.ro; raus@cjgorj.ro; muzeulgorjului@gmail.com; albulili@yahoo.com; cjmures@cjmures.ro;
cimpeanu.alexandru@yahoo.com; razvansipos@gmail.com; scartetgms@yahoo.com;
iulianpraja@yahoo.com; padurean_klara@yahoo.com; muzeu_olt@yahoo.com;
laurgutica@yahoo.com; cjolt@cjolt.ro; urbanism@cjolt.ro; dovidiumarian@yahoo.com;
soldubanangela@cjolt.ro; luminita_iatan@yahoo.com; dir_urbanism@cjph.ro;
marinelapenes@yahoo.com; cristian.ionescu@cjtulcea.ro; c.m.alexandrescu@gmail.com;
gheorghe.dican@gmail.com
Cc: moldovan.nicolaie@gmail.com; ab05pnd@yahoo.com; dadim74@yahoo.com; contact@mnuai.ro;
djcalba@gmil.com; pma@primariaarad.ro; cmacra@primariaarad.ro;
dezvoltare.urbana@primariaarad.ro; r_dragan2005@yahoo.com; sandra.dinulescu@gmail.com;
primbh@yahoo.com; marketing_herculane@yahoo.com; pmb@primariabraila.ro;
cristinadosuleanu@primariabraila.ro; primariabreaza@yahoo.com; campulung@muscel.ro;
casaculturatm@yahoo.com; iuliana_u@yahoo.com; office@muzeulcampulung.ro;
alexandru.oprea@muzeulcampulung.ro; primarie@primaria-constanta.ro;
relatii.internationale@primaria-constanta.ro; primariacurteadearges@yahoo.com;
cristianmitrofan@yahoo.com; plfaget@online.ro; mihaelaerikapopovici@yahoo.com;
vioricagreceanu@yahoo.com; primaria@orasul-horezu.ro; robert_draganescu@yahoo.com;
primariahd@yahoo.com; contact@castelulcorvinilor.ro; sorin_tincu@yahoo.com;
lucian.nichita@gmail.com; secretariat@primaria.mangalia.ro; contact@primariamoreni.ro;
andi_mex@yahoo.com; simonadi68@yahoo.com; cravoianu2000@yahoo.com;
pon@primarianasaud.ro; ioana_lapusneanu@yahoo.com; dana212001@yahoo.com
Subject: Apel de proiecte Ambasada Frantei / Fw: Cofinanțare pentru inițiativele civice lansate de
tineri, pentru tineri

STIMATE DOAMNE,
STIMATI DOMNI,
Ambasada Frantei in Romania anunta apelul de proiecte pentru anul 2020. Termenul limita de
depunere : 25 februarie 2020.Va rog pe cei din lista de e-mailuri ai ALZIAR sa distribuiti
ONG –urilor locale aceasta informatie.
De data aceasta, concursul de proiecte se adresează în mod special organizațiilor de tineret și
ONG-urilor care pun în valoare inițiativele civice lansate de tineri și pentru tineri.
Detalii despre apel si datele persoanei de contact din Ambasada Frantei gasiti in e-mailul de
mai jos. Va raman la dispozitie pentru detalii suplimentare ( nu uitati putem fi Parteneri in
proiectele depuse la Ambasada). In 2012 ALZIAR a castigat ca Solicitant o finantare din
partea Ambasadei Frantei la Bucuresti avand ca Partener Consiliul Judetean Braila.
Cu alese ganduri,
Carmen Stefanescu – Secretar General ALZIAR
0743 555 099
----- Forwarded Message ----From: BUHAI Olimpia <olimpia.buhai@diplomatie.gouv.fr>
Sent: Thursday, January 23, 2020, 02:45:38 PM GMT+2
Subject: Cofinanțare pentru inițiativele civice lansate de tineri, pentru tineri

Dragi prieteni ai societății civile,

Și în 2020, Ambasada Franței și Institutul francez din România sprijină inițiativele civice. De data aceasta, concursul de proiecte se adresează
în mod special organizațiilor de tineret și ONG-urilor care pun în valoare inițiativele civice lansate de tineri și pentru tineri.

Până în 25 februarie 2020, candidații ne pot trimite proiectele lor. Rezultatele selecției vor fi anunțate la mijlocul lunii martie 2020.

Pentru mai multe detalii, accesați pagina dedicată concursului : https://bit.ly/2RjnLEY

Totul e bine când începe cu tine(ri)!

Olimpia Mihaela BUHAI

Assistante gouvernance et coopération universitaire et scientifique
Ambassade de France en Roumanie - Service de coopération
77 Bd. Dacia, secteur 2, Bucarest 020051
Tél. : (0040) 0374 125 263 et (0040) 0752 210 710

