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Comunicat de presă
Bucureşti,
14 decembrie 2004
Institutul „Ovidiu Şincai” şi Consiliul Europei au organizat miercuri, 8 decembrie a.c.,
la Hotel Intercontinental Bucureşti „Seara Europeană”, eveniment dedicat strângerii de
fonduri pentru realizarea a trei Şcoli Europene Regionale.
„Seara Europeană” s-a desfăşurat sub înaltul patronaj al Preşedintelui
României, domnul Ion Iliescu, iar la acest eveniment au participat domnul Klaus
Schumann, Director General pentru Afaceri Politice al Consiliului Europei, domnul
Francois Friederich, Director al Reţelei de Şcoli de Studii Politice a Consiliului
Europei, domnul Adrian Severin, Director Coordonator al Institutului „Ovidiu
Şincai”, doamna Anne Jugănaru, Director Executiv al Institutului „Ovidiu Şincai”,
Director al Şcolii Europene „Ovidiu Şincai”, reprezentanţi diplomatici acreditaţi la
Bucureşti, oameni de afaceri, oameni politici, personalităţi ale vieţii publice româneşti,
cursanţi ai Şcolii Europene „Ovidiu Şincai”.
Şcolile de Studii Politice reprezintă astăzi o reţea de instituţii în Europa Centrală şi
de Est, constituite sub egida Consiliului Europei. În România, Consiliul Europei a ales
Institutul „Ovidiu Şincai” ca punct de contact pentru dezvoltarea acestui important proiect,
care susţine promovarea valorilor europene prin intermediul unei noi generaţii de lideri.
Şcolile Europene oferă training în domeniile practicii europene, drepturilor omului şi
statului de drept tinerilor factori de decizie din toate domeniile de activitate. Cursanţii
Şcolilor Europene sunt recrutaţi din toate mediile sociale şi politice, având cele mai diverse
profesii, respectând principiul parităţii de gen.
Având în vedere atât importanţa politică, precum şi cea universitară a Şcolilor,
particularităţile României (o populaţie de cca. 22 de milioane), Consiliul Europei a
propus crearea cât mai curând posibil a altor trei Şcoli regionale europene în ţara
noastră, pentru a oferi un răspuns adecvat problemelor locale şi a grăbi realizarea
criteriilor de aderare şi a standardelor europene generale.
În urma organizării Serii Europene, Institutul „Ovidiu Şincai” contează, la sfârşitul
acestui an, pe suma de aproximativ 60.000 de euro (din care se vor scădea cheltuielile de
organizare) la care sperăm că se vor adăuga şi alte sponsorizări la începutul anului viitor.

