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COMUNICAT DE PRESĂ  

Localitățile Grădinari și Bistrița-Năsăud din românia, preselectate pentru premiul „capitalele europene 

ale incluziunii și diversității” 

29 martie 2022 – Remarcându-se dintre 82 de concurenți, localitățile Grădinari și Bistrița-Năsăud din 

România se numără printre cei 22 de candidați preselectați, dintre care se va alege câștigătorul primei 

ediții a Premiului „Capitalele europene ale incluziunii și diversității”. 

În aceste vremuri atât de dificile pentru poporul ucrainean, valorile fundamentale ale UE de libertate, 

democrație și respect pentru drepturile omului sunt mai relevante ca niciodată.  

O mulțime de autorități locale din întreaga UE s-au înscris la competiția pentru premiul „Capitalele 

europene ale incluziunii și diversității”. Grădinari și Bistrița-Năsăud s-au numărat printre localitățile care 

au demonstrat un nivel ridicat de angajament față de promovarea și susținerea incluziunii și a diversității 

în comunitățile lor locale. 

Cei 22 de candidați preselectați vor fi evaluați de un juriu, având șansa de a câștiga unul dintre cele nouă 

premii, împărțite în trei categorii: autorități locale cu mai puțin de 50 000 de locuitori, autorități locale cu 

peste 50 000 de locuitori, precum și autorități locale care promovează incluziunea romilor.  

Lista cu toți candidații preselectați este disponibilă aici.  

Câștigătorii vor fi anunțați la o ceremonie de decernare a premiilor organizată la Bruxelles în 

28 aprilie 2022 și găzduită de comisara pentru egalitate, Helena Dalli.  

Comisara Dalli a afirmat: „Le suntem recunoscători celor optzeci și două de orașe, municipii și regiuni 

europene care și-au prezentat inițiativele în materie de diversitate și activitatea pentru o societate 

echitabilă. Candidaturile lor la premiile „Capitalele europene ale incluziunii și diversității” sunt o dovadă a 

valorii europene a egalității și un semn clar al sprijinului pentru eforturile Comisiei de a consolida principiul 

incluziunii și al diversității în întreaga politică a Uniunii Europene. Succesul apelului de înscriere la 

competiția pentru aceste premii anticipează excelent Luna Europeană a Diversității din acest an”. 

Premiul „Capitalele europene ale incluziunii și diversității” completează Luna UE a Diversității, care se 

organizează în fiecare an pentru a sensibiliza publicul cu privire la importanța diversității și a incluziunii la 

locul de muncă și în societățile noastre. Evenimentul de deschidere a Lunii UE a Diversității va avea loc la 

29 aprilie 2022, a doua zi după ceremonia de premiere.  

- SFÂRȘIT - 

 

https://eudiversity2022.eu/ro/premiile/finalistii
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Context 

Organizat de către Direcția Generală Justiție și Consumatori a Comisiei Europene (DG JUST), premiul 

„Capitalele europene ale incluziunii și diversității” este o recunoaștere a eforturilor pe care le depun 

orașele, municipiile sau regiunile din Uniunea Europeană pentru a promova incluziunea și a crea societăți 

fără discriminare.  

Acesta le oferă autorităților locale ocazia de a prezenta politici și inițiative care creează spații mai diverse 

și mai favorabile incluziunii pentru cetățenii lor. 

Premiul vizează inițiative de diversitate și incluziune care abordează atât diferite criterii de discriminare 

(sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală), cât și 

intersecționalitatea.  

Alăturați-vă conversației pe platformele de comunicare socială folosind #DiversityCapitals și urmăriți 

postările DG JUST pe Twitter și pe Facebook.  

Pentru mai multe informații: 

- Setul de instrumente pentru mass-media: https://eudiversity2022.eu/ro/premiile/centrul-

media/ 

- Informații despre premiu pentru mass-media: 

https://eudiversity2022.eu/media/1s5gvln5/eu-capitals-of-inclusion-and-

diversity_media_backgrounder_ro.pdf 

- Site-ul inițiativelor și al premiului UE în domeniul diversității pentru 2022: 

https://www.eudiversity2022.eu/ro/ 

 

Contact mass-media: Pentru cereri de interviuri și solicitări din partea presei, luați legătura cu Frederique 

Luca la media@eudiversity2022.eu 
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