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Școlarii descoperă cooperarea transfrontalieră și valorile Uniunii Europene 

 

Din ciclul acțiunilor organizate cu ocazia Zilei Europei care se va sărbători pe 9 mai, Secretariatul 

Tehnic Comun al Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 din cadrul 

Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria (BRCT 

Călărași) au primit astăzi, 25 aprilie 2014, vizita elevilor clasei a II-a A a Gimnaziului Carol I din 

Călărași care au fost însoţiţi de profesor Tonia MOISE, directorul gimnaziului și de profesor pentru 

învățământul primar, Zizi CRISTEA.  

Școlarii au fost întâmpinați de directorul executiv al BRCT Călărași, Nicoleta Mincu și de şeful 

Secretariatului Tehnic Comun, Bogdan Mușat,  care i-au condus în acțiunea de a descoperi o instituție 

europeană, cu angajați deopotrivă români și bulgari, promovând valorile și sprijinul oferit de Uniunea 

Europeană. Micii școlari au vizitat sediul BRCT Călărași intrând în contact direct cu echipa și cu 

activitățile pe care le desfășoară în contextul cooperării dintre România și Bulgaria. Pe parcursul 

discuțiilor, școlarilor le-a fost deschis tezaurul cu valori și simboluri ale Uniunii Europene și au înțeles 

ce înseamnă ”Unitate în diversitate”. Văzută prin ochii copilăriei ”Uniunea Europeană înseamnă o 

înfrățire a mai multor țări”, ceea ce a demonstrat că vizita a avut efectele scontate. La această vizită 

a participat şi Petre Manea, comisar șef în cadrul poliţiei de frontieră, care , povestit copiilor despre 

provocările pe care le implică meseria de polițist de frontieră.  

De asemenea, elevii au avut prilejul de a descoperi rezultatele proiectelor implementate în cadrul 

Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 și modul în care acestea 

contribuie la îmbunătățirea vieții în zona de graniţă prin creşterea calității mediului, sănătății, 

siguranței cetățenilor, culturii, tradițiilor și folosirea optimă a timpului liber.  

Informarea tinerei generații despre oportunitățile oferite de Uniunea Europeană, constituie una din 

îndatoririle sistemului educațional performant din România, cunoașterea și utilizarea limbajului care 

exprimă valori europene reprezentând o metodă optimă pentru dezvoltarea educației civice 

europene. 

Directorul executiv  al BRCT Călărași, Nicoleta Mincu consideră că această vizită este “menită să aibă 

un impact asupra construirii unui cetățean – prieten al Uniunii Europene. Organziarea acestei vizite în 

cadrul acțiunilor de Ziua Europei și promovarea ideilor care au condus la formarea Uniunii Europene în 

rândul tinerilor este o cale de a susține procesul de afirmare a identității europene.”. 
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