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Având în vedere actualele tendinte demografice de îmbatrânire accelerata a populatiei, scopul Anului 
European al Îmbatrânirii Active si al Solidaritatii în    Generatii 2012 (AEIA 2012), declarat de 
Parlamentul European si Consiliul, prin Decizia 940/2011, este acela de a facilita crearea în Europa a 
unei culturi a îmbatrânirii active, bazata pe o societate pentru toate vârstele. 

Promovarea îmbatrânirii active înseamna crearea unor mai bune oportunitati pentru ca persoanele 
vârstnice, femei sau barbati, sa-si regaseasca locul si rolul pe piata muncii, sa parti ipe activ la toate 
aspectele vietii socio-economice, culturale si politice ale societatii, sa-si mentina o viata independenta 
cât mai lung timp posibil.  

Avem deosebita placere sa va informam ca, în contextul AEIA 2012, la initiativa Comisiei Europene si 
a AGE Platform Europe au fost lansate 

, acordate initiativelor deosebite care promoveaza îmbatrânirea activa si solidaritatea 
între generatii. 

Premiile europene “Îmbatrânirea activa si solidaritatea între generatii” sunt:

3. ;

Va adresam rugamintea de a ne sprijini în actiunile de informare a tuturor actorilor interesati în scopul 
participarii la competitiile specifice domeniului lor de activitate.

Anexat, va transmitem materialele de prezentare a regu          ifice pentru depunerea aplicatiilor.

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a po     pe site-ul propriu (www.mmuncii.ro), la 
Sectiunea “2012-Anul European al Îmbatrânirii Active si al Solidaritatii între Generatii (AEIA 2012)”, 
rubrica “Premii”, informatii privind aceste competitii.

Toate detaliile privind transmiterea aplicatiilor pentru premiile mentionate le regasiti pe adresele web: 
http://www.mmuncii.ro/ro/articole/0000-00-00/premii-2708-articol.html, 
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=1026&langId=ro, iar Formularul de aplicare se 
completeaza online la adresa: http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=1027&langId=ro

Informatii si detalii puteti obtine de la doamna Carmen Manu, Director - Directia Servicii Sociale si 
Incluziune, la adresa de e-mail: cmanu@mmuncii.ro sau la telefon: 0749 028 676.

Multumindu-va anticipat pentru colaborare, va asigur de întreaga mea co         e,

1. “Locuri de munca pentru toate vârstele”;
2. “Antreprenori sociali”;

Premiile jurnalistilor – “Reportaje pe tema îmbatrânirii si a relatiilor între gen  atii”
4. “Pentru o societate mai adaptata vârstnicilor”;
5. “Povesti de viata” (Life Story Challenge).
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