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Proiectul HAPPY Europe, inițiat de Maison de l’Europe 
Paris, aduce în atenția publicului băcăuan, într-o manieră 
vizuală atractivă și originală, Europa și Oamenii săi. Tineri 
sau bătrâni, femei sau bărbați, născuți în diferite colțuri 
ale lumii, aparținând unor culturi diferite, eroii acestei 
expoziții ne vorbesc despre valorile europene fundamenta-
le, cetățenie europeană activă, diversitate și egalitate de șanse.
 
Expoziția este în egală măsură o lecție pentru noi toți 
despre rolul fi ecăruia în comunitate, prietenie, ajutor și 
implicare. Despre o Europă unită în care valorile și culturile 
se întrepătrund în mod fi resc și armonios, dând naștere 
unei dimensiuni unice, europene. Totodată, aceste exemple 
ne demonstrează că munca făcută cu pasiune și entuziasm 
confi rmă valorile democrației participative și ne încurajează 
să căutam în fi ecare dintre noi resursele pentru dezvoltarea 
comunităților noastre.
Mulțumesc tuturor partenerilor din proiect care sunt parte 
a acestui exercițiu de cunoaștere, înțelegere și prietenie!

The HAPPY Europe project, an original initiative of Maison 
de l’Europe Paris, brings to Romanian public attention, in 
an original and inspiring manner, Europe and its People. 
Young or elderly people, women or men, born in di� erent 
corners of the world, belonging to di� erent cultures, all 
the heroes of this exhibition tell us about fundamental 
European values, active European citizenship, diversity and 
equal opportunities.

The exhibition is also a learning experience for all of us about 
our role in community, friendship, support and implication. 
It is about an united Europe with common values, ideals and 
beliefs. All these examples also show us that enthusiastic 
and passionate work confi rms the values of participatory 
democracy and encourages all of to seek and to fi nd within 
ourselves resources for our communities’ development.

Thank you to all the partners who are part of this exercise 
of knowledge, understanding and friendship!



TEAM EUROPA 
Spania - Cáceres 

Laura del Carmen Iglesias 
Cano, Jesús Rodríguez 
Domínguez și Lucía Del 
Blanco Huesca sunt 
exemple de tineri cu vocație 
europeană. În septembrie 
2020, au fondat o fi lială a 
asociației Equipo Europa 
în Extremadura. Înfi ințată 
la Bruxelles și Madrid, 
asociația reunește tineri 
europeni care promovează 
valorile Uniunii Europene 
pentru a crește participarea 
politică și implicarea socială 
a tinerilor.

This association is headquartered 
in Brussels and Madrid and gathers 
Europeanist young people who 
promote the European Union 
values within their peers in order to 
enhance their political participation. 
In 2020, they launched an 
appealing initiative: the foundation 

of a Delegation of Equipo Europa 
in our region, Extremadura, so 
as to bring its e� orts closer and 
adapt them to the regional context 
as a link between the youth in 
Extremadura and the European 
Institutions.  

TE
AM

 E
U

RO
PE

Sp
ain

 - 
Cá

ce
re

s



 UNITATEA 
DE TERAPIE 

INTENSIVĂ A 
SPITALULUI 

SAN PEDRO 
ALCANTARA 

Spania - Cáceres 

Unitatea de terapie 
intensivă a Spitalului San 
Pedro De Alcántara este 

condusă de Basilio Sánchez. 
Față de activitatea curentă, 

în ultima perioadă,acest 
serviciu a îngrijit și pacienții 

COVID-19. Fotografi a 
are o semnifi cație aparte 

întrucât a fost realizată 
în primul val al pandemiei 

și ne arată că, în situații 
extreme, suntem cu toții 

egali. Că nu există frontiere, 
naționalități și nici diferențe 

de limbă și cultură, și că 
doar împreună putem găsi 

soluții problemelor noastre. 

INTENSIVE CARE UNITE TEAM AT 
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA HOSPITAL                          
Spain - Cáceres

The health sta�  plays an essential role in 
our societies and this COVID pandemic 
has highlighted their e� ort and hard work, 
which is usually taken for granted. This 
image represents the professional team of 
the Intensive Care Unit at San Pedro de 
Alcántara Hospital led by Basilio Sánchez. 

The impact of the illness has been especially 
important in Cáceres and this hospital is in 
charge of the COVID patients. In fact, this 
picture is very symbolic since it was taken 
one year after the fi rst admission. 



SCOALA MARÍA 
AUXILIADORA 
Spania - Cáceres
 
María Díaz Sanabria și 
Pedro Galán sunt profesori 
la Școala María Auxiliadora 
din Cáceres. María se 
ocupă și de activități 
extracurriculare, școala 
participând în programul 
„Școli-ambasador ale 
Parlamentului European”-
EPAS. Acest proiect 
educațional interconectează 
școlile din Europa cu 
scopul de a dezvolta 
valorile europene și de a 
stimula cunoștințele lor 
europene. Cu ocazia Zilei 
Internaționale a Femeii și 
a Fetelor în Știință, aceștia 
au descoperit și promovat 
femei, oameni de știință, 
ale căror realizări nu au fost 
recunoscute.
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Galán are teachers at María 
Auxiliadora School in Cáceres. 
María is also in charge of their 
activities as European Parliament 
Ambassador School, an educative 
project that connects a network of 
European schools with the aim of 

stimulating the knowledge about 
Europe and its democracy among 
their students. 2021 will be their 
fourth year as Ambassador School 
and among their last activities we 
highlight the celebration of the 
International Day of Women and 
Girls in Science on February, 11th.



ASOCIAȚIA LAS 
SIN CARPA 
Spania - Cáceres 

Las Sin Carpa este o 
asociație culturală non-
profi t care dezvoltă proiecte 
educaționale în domeniul 
artistic în Extremadura. 
Asociația sprijină 
cooperarea internațională 
și comunitățile locale în 
proiectele lor, consolidând 
în același timp rețelele și 
schimburile de experiență, 
de bune practici și de 
informații. Scopul asociației 
este de a aduce împreună 
oameni din diverse medii 
și locuri, de a-i face să se 
cunoască, să se înțeleagă și 
să discute despre realitățile, 
nevoile și drepturile lor.Las Sin Carpa is a non-profi t 

cultural association that works on 
community development educative 
projects in Extremadura and 
Mesoamerica making use of art and 
humour. Regarding international 
cooperation, they support and assist 

local entities in their own projects 
with specifi c training and artistic 
creations. Concerning Educational 
Development they work on the 
connection of people from di� erent 
places in order to exchange common 
realities, necessities and rights. LA
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 BANCA DE 
ALIMENTE 

Spania - Cáceres 

Banca de alimente Cáceres  
este o asociație non-profi t 

al cărei obiectiv este să 
răspundă nevoilor familiilor 

care trec prin situații 
difi cile. Din 1996, asociația 
activează pentru reducerea 

risipei și transferul 
stocurilor excedentare de 

alimente ale rețelelor de 
magazine și restaurante 

către populația săracă. 
Această fotografi e aduce 

un omagiu voluntarilor, 
persoane în vârstă, care 

organizează și coordonează 
acest proces complex de 

colectare, depozitare și 
distribuire a alimentelor.
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local organization based on voluntary 
workforce, especially retirees, whose 
objective is to collect food in order 
to cover the necessities of local 
families that are going through a 
di�  cult economic situation. Since 
1996, they work on the existent 

imbalance between the excess of food 
in restaurants, shops, canteens, etc 
and the poverty that undermines our 
society. However, in the last months, 
they have showed up in the media very 
often due to the high levels of poverty 
and economic uncertainty that this 
pandemic has entailed. 



THOMAS 
ZEHENDER
Germania - Ulm

Thomas Zehender, jurnalist 
și editor, este de origine 
șvabă și naționalitate 
germană. Locuiește în 
Ulm, pe malul Dunării. 
Pentru el, fl uviul Dunărea, 
granița multor regiuni 
și țări europene, de la 
Munții Pădurea Neagră 
până la Marea Neagră, 
are o rezonanță aparte. 
Din 2015 conduce editura 
independentă „Cărțile 
Dunării”, editură care 
promovează diversitatea 
culturală a țărilor dunărene. 
Sloganul său „Europa fără 
frontiere” mărturisește 
crezul său: dispariția 
granițelor de orice fel 
este posibilă doar prin 
schimburile culturale.TH
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Thomas Zehender, journalist and 
editor, has Swabian origin and 
German nationality. He lives in 
Ulm, on the banks of the Danube. 
For him, the Danube River is the 
border of many European regions 
and countries, from the Black 
Forest to the Black Sea. 

Since 2015 he runs the independent 
publishing house «Danube Books», 
which promotes the cultural 
diversity of the Danube countries. 
His slogan «Europe without 
borders» shows that crossing all 
borders... is made possible by 
cultural exchange.



ILSE HEHN
Germania - Ulm

Ilse Hehn s-a născut în 
România, tatăl ei era 
german, iar mama de 

naționalitate franceză. 
Din 1992 locuiește în 

Germania, unde lucrează 
ca profesoară de artă. 

Înzestrată cu un talent și o 
creativitate deosebită, Ilse 
este o prezență marcantă 
atât ca scriitoare și artist 

vizual, cât și ca poet și 
pictor. Este vicepreședinte 
al secției de limbă germană 

a International Exile P.E.N., 
asociație internațională care 

promovează prietenia și 
colaborarea între scriitorii 

din întreaga lume. În 
cadrul asociației Ilse apără 

o cauză apropiată inimii 
ei: diseminarea culturii 

europene contemporane 
ca forță motrice pentru 
schimbul cultural între 

popoarele Europei. 
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Ilse Hehn was born in Romania, her 
father was German and her mother 
was French. Since 1992 she lives 
in Germany, where she works as 
an art teacher. She is a versatile 
creative writer and visual artist, 
but also a poet and a painter. She 
is vice-president of the German-

speaking section of the International 
Exile P.E.N., where she defends 
a cause that is close to her heart: 
the dissemination of contemporary 
European culture as a motor for 
cultural exchange between the 
peoples of Europe. 



MARKO 
VRBANCIC
Germania - Ulm

Marko Vrbancic s-a născut 
în Slovenia și a venit în 
Germania împreună cu 
părinții săi la vârsta de cinci 
ani. A condus mai întâi o 
librărie populară în Ulm, 
apoi a făcut din pasiunea 
lui o vocație. În calitate 
de antrenor de mișcare, 
el lucrează cu alergători 
care se antrenează pentru 
maraton dar și cu oameni 
care trebuie mai întâi 
să învețe să se miște cu 
plăcere. Mark acordă o 
importanță deosebită 
lucrului cu pacienții cu 
demență. „Un pas mic este 
sufi cient pentru a alerga” 
este motto-ul său.
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Marko Vrbancic was born in 
Slovenia and came to Germany 
with his parents at the age of fi ve. 
At fi rst, he ran a popular bookshop 
in Ulm and then turned his passion 
into his profession. As a movement 
coach, he works with people who 

fi rst have to learn to move with 
pleasure, and with runners training 
for marathons. His work with 
dementia patients is particularly 
important to him. «One small step 
is enough to run» is his motto.



KATHINKA 
LEYHR

Germania - Ulm

Kathinka Leyhr,de 
naționalitate germană, 

locuiește și lucrează în Ulm. 
Din 2016, în calitate de 

Manager de Marketing și 
Evenimente al asociației 
Danube O�  ce din Ulm 

își propune să conecteze 
culturile și oamenii din 

diferitele regiuni străbătute 
de fl uviul Dunărea. Cel 

mai important eveniment 
organizat de asociație este 

Festivalul Internațional 
al Dunării, care reunește 

reprezentanți ai regiunilor 
dunărene și promovează 

în întreaga lume culturile 
și spiritualitatea acestor 

regiuni.
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lives and works in Ulm. She has 
always been interested in foreign 
cultures and languages. In 2016, she 
started working for the non-profi t 
association Danube O�  ce Ulm/
Neu-Ulm as a marketing and events 

manager. Her work aims to connect 
the cultures of the di� erent regions 
along the Danube. By far the most 
important and her favourite event is 
the International Danube Festival, 
as it gets the cultures of the Danube 
and its spirit tangible to everyone.



ELENA 
FLÜGEL 
Germania - Ulm

Elena Flügel este de 
naționalitate germană și 
locuiește în Ulm. Elena 
este psiholog și, împreună 
cu alți voluntari, a fondat 
organizația „Umanity 
Ulm”. Ei încearcă să ajute 
imigranții și refugiații să 
se integreze în societatea 
germană, să își dezvolte 
abilitățile de comunicare 
interculturală și de 
înțelegere și acceptare 
a diferențelor culturale. 
Proiectele culturale, 
sportive, lingvistice ale 
asociației permit oamenilor 
să învețe limba, să poată trăi 
independent, să-și facă noi 
prieteni și să se integreze în 
societate.

EL
EN

A 
FL

Ü
G

EL
G

er
m

an
y -

 U
lm

Elena Flügel is German and lives 
in Ulm. She is a psychologist and 
together with other volunteers 
founded the organisation 
«menschlichkeit-ulm e.V.», 
which means «Humanity Ulm». 
They try to help immigrants and 
refugees to integrate into German 

society. Their aim is to enhance 
intercultural communication and 
understanding. They have, for 
example, cultural, sports, language 
projects etc. This enables people 
to learn the language, to be able to 
live independently and to make new 
friends.



MÉLINDA
MOLNAR 
Franța - Vincennes

Mélinda Molnar este de 
naționalitate maghiară și 
locuiește în Vincennes 
împreună cu soțul și copiii 
ei. Este geograf și a venit în 
Franța în cadrul pregătirii 
tezei de doctorat. Mélinda 
a participat la numeroase 
proiecte europene iar 
astăzi este vicepreședinte 
al asociației „Bilingual 
Café”. Bilingual Café este 
o asociație foarte activă 
care oferă cursuri de limba 
engleză, spaniolă, germană, 
arabă, italiană, rusă, 
poloneză și maghiară. 
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Mélinda Molnar is Hungarian and 
lives in Vincennes with her husband 
and children. She is a geographer 
and came to France for her PhD. 
Mélinda has participated in many 
European projects and is currently 
vice-president of the Vincennes 
association «Café bilingüe». The 

Café Bilingüe o� ers language 
courses to children from binational 
families and especially European 
couples. The Café Bilingüe o� ers 
courses in English, Spanish, 
German, Arabic, Italian, Russian, 
Polish and Hungarian. It is a very 
active association..



MANUEL 
DAS NEVES

Franța - Vincennes

Manuel Das Neves este 
portughez și a ajuns în 

Franța la vârsta de 16 ani. 
El este taximetrist și, în 
același timp, președinte 
al asociației de prietenie 

a comunității portugheze 
din Vincennes. Asociația 

reunește într-un cadru 
prietenos și foarte activ 

portughezi locuitori ai 
Vincennes, organizând 

petreceri, lecții de dans 
și muzică tradițională. 

Ansamblul muzical din 
Vincennes concertează 

regulat în festivaluri 
organizate în toată Franța.
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Manuel Das Neves is Portuguese 
and arrived in France at the age 
of 16. He is a taxi driver. At the 
same time, Manuel is president of 
the «Amicale de la communauté 
portugaise de Vincennes». This 
association is very active, bringing 

together Portuguese and non-
Portuguese people for meals, 
parties, etc. 
They also organise traditional dance 
and music classes. The Vincennes 
group regularly performs at festivals 
throughout France.



JOHN LALOR
Franța - Vincennes

John Lalor este un artist 
irlandez. Lucrările sale sunt 
expuse în mod regulat în 
galerii de artă și muzee. 
Unele au fost prezentate 
în cadrul Cinémathèque 
Française și la BBC. În 
același timp, împreună cu 
cei doi fi i ai săi, John face 
parte din Clubul de Rugby 
din Vincennes. Ca orice 
irlandez, este un pasionat 
și un bun cunoscător al 
acestui sport. În plus, John 
a fost foarte implicat în 
realizarea acordului de 
înfrățire între Vincennes 
și orașul Blackrock din 
regiunea Dún Laoghaire-
Rathdown, din Irlanda. 
Prin acest acord, începând 
din 2019, cele două orașe 
au realizat numeroase 
schimburi în domeniile 
culturii, sportului și 
educației.
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and his work is regularly shown in 
galleries and museums. Some of his 
work has even been shown at the 
Cinémathèque Française and on 
the BBC. At the same time, like 
any Irishman, John is involved in the 
Vincennes Rugby Club with his two 
sons. 

In addition, John has been very 
involved in bringing Vincennes 
closer to the town of Blackrock in 
Dún Laoghaire-Rathdown, Ireland. 
A cooperation agreement unites 
both towns since 2019 and includes 
numerous exchanges in the fi elds of 
culture, sport and education.



PASQUALE 
RUSSO

Franța - Vincennes 

Pasquale Russo este 
italian. A venit în Franța 
în 1993 pentru a lucra la 
Disneyland Franța și s-a 

stabilit împreună cu soția 
sa în Vincennes pentru a fi  

mai aproape de locul său de 
muncă. În 1995, au decis 

să lucreze pe cont propriu 
și au fondat compania de 
traduceri Pragma France 

Stratégie, cu sediul în 
Vincennes. Compania 

oferă traduceri în engleză, 
franceză și italiană și 
folosește o rețea de 

traducători externi pentru 
alte limbi. 
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Pasquale Russo is Italian. He 
arrived in France in 1993 to work 
at Disneyland France. As the 
company was based in Noisy-le-
Grand, Pasquale and his wife moved 
to Vincennes to be closer to their 
workplace. In 1995, they decided to 

work on their own and founded the 
translation company Pragma France 
stratégie, located in Vincennes. The 
company provides translations in 
English, French and Italian and uses 
a network of external translators for 
other languages.



MARIEKE 
SURTEL
Franța - Vincennes

Încă din prima copilărie 
Marieke a navigat între 
cultura olandeză și cea 
franceză. Europeană la 
sufl et, după numeroase 
sejururi în străinătate, 
s-a stabilit la Vincennes. 
Lucrează ca traducător 
și participă ca voluntar la 
organizarea festivalului 
“America” care reunește 
la Vincennes, odată la doi 
ani, cei mai mari scriitori 
americani. Marieke oferă 
astfel elevilor din Vincennes 
oportunitatea de a-i întâlni 
pe autori direct în sălile lor 
de clasă.
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Marieke has navigated between the 
Dutch and French cultures since her 
childhood. A European at heart, she 
has spent many years abroad and 
now lives in Vincennes. She works as 
a translator, but it is on a voluntary 
basis that she participates in the 
organisation of the America festival, 

which brings together the greatest 
American writers in Vincennes 
every two years. Marieke o� ers 
Vincennes students the opportunity 
to meet the authors directly in 
their classrooms.culture, sport and 
education.



GAO XI 
(JORGE)

Portugalia - Cuba

Gao Xi (Jorge) este un 
comerciant care a venit 

din Zhejiang, o provincie 
din estul Chinei. În 2006 

a ajuns în Portugalia și, 
începând cu anul 2014 

s-a stabilit în localitatea 
Cuba împreună cu întreaga 

sa familie. Localnicii din 
Cuba l-au primit aici cu 
amabilitate și prietenie. 

Cetățean european, Gao 
Xi întruchipează valorile 

europene bazate de 
respect reciproc, bunătate 

și, multiculturalitate și 
deschidere. Implicat activ 
în viața comunității, Gao 

Xi participă la activități 
culturale, sociale și sportive 

ori de câte ori poate.
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Gao Xi (Jorge) is a merchant from 
Zhejiang, a province in Eastern 
China. In 2006, he decided to go to 
Portugal and then moved to Cuba 
in 2014 to work. He was kindly 
welcomed by the Cuban people 

and now lives there with his family. 
He embodies the European values 
of mutual respect, kindness and 
open-mindedness. He participates 
in cultural, social and sporting 
activities whenever he can.



CONSTANTINO 
AVRAM
Portugalia  - Cuba

Constantino Avram s-a 
născut în România. El și 
familia lui sunt un adevărat 
exemplu de mobilitate 
europeană. După ce a lucrat 
în mai multe țări europene, 
în anul 2002 a ajuns în 
Portugalia. În anul următor 
și-a adus familia și toți 
s-au îndrăgostit de cultura 
portugheză. Trei ani mai 
târziu, au decis să-și vândă 
tot ce aveau în România 
și să investească într-o 
afacere în Cuba. GTI24 
este un atelier de reparații 
auto care a fost înfi ințat în 
mai 2006 și astăzi are mai 
mulți angajați.

Constantino Avram was born in 
Romania, thus he and his family are 
an example of European mobility. 
He worked in several European 
countries before arriving in Portugal 
in 2002. The following year he 
brought his family and they all fell in 
love with the Cuban culture. Three 

years later, they decided to sell their 
property in Romania and invest in 
a business in Cuba. GTI24 is a car 
repair shop that was established in 
May 2006 and now employs several 
people.
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JAIME ARAÚJO
Portugalia - Cuba

Jaime Araújo s-a născut 
în Portugalia la scurt timp 

după ce părinții lui au sosit 
aici din Indonezia. A înțeles 
foarte devreme importanța 

unei educații solide, a 
integrării în comunitate și 

a manifestării cetățeniei 
europene. A studiat 

geografi a pentru a deveni 
profesor, apoi a creat 

Asociația Națională de 
Educație pentru Incluziune 

și Inovare în școli. De 
asemenea, este membru al 

Consiliului Local de Acțiune 
Socială și participă activ 

la activități de dezvoltare 
socio-economică.
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Jaime Araújo was born in Portugal 
shortly after his parents arrived 
from Indonesia. He understood 
very early the importance of 
having a good education, of being 
integrated into the community 
and of mobilising as an European 
citizen. He studied Geography to 

become a teacher and after that he 
founded the National Association 
of Education for Inclusion and 
Innovation in schools. He is also 
a member of the Local Council 
of Social Action and is actively 
involved in socio-economic 
development activities.



OLGA SURIVKA
Portugalia - Cuba

Olga Surivka s-a născut 
în 1965 în Ucraina și a 
ajuns în Portugalia în 2001 
împreună cu cei doi copii ai 
săi, Yarina și Yaroslav. Olga 
a îngrijit mai bine de 18 ani 
(ca lucrătoare casnică) mai 
multe familii din localitate, 
unii dintre ei cu diferite 
defi ciențe și patologii. 
Olga reprezintă, în felul 
său, valorile solidarităţii 
europene. Este recunoscută 
ca o persoană de mare 
încredere, competentă și 
mereu disponibilă pentru a 
ajuta și a sprijini în diferite 
situații și contexte.
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Ukraine. She arrived in Portugal in 
2001 with her two children, Yarina 
and Yaroslav. Olga has worked for 
more than 18 years as a domestic 
worker and is responsible for several 
families, including people with 

di� erent pathologies. In her own 
way, she represents the values of 
European solidarity. She is known 
as a very trustworthy person, 
competent and always available 
to help and support in di� erent 
situations and contexts.



GILBERTO 
BARBOZA SILVA
Portugalia - Cuba

Gilberto Barboza Silva 
s-a născut în Brazilia. A 
ajuns în 1996 în Portugalia 
unde a lucrat ca tehnician 
dentar. Familia lui s-a 
mutat în Cuba în 2003. 
Au ales să locuiască aici 
pentru că s-au simțit 
întotdeauna bineveniți, au 
legat prietenii puternice și 
se simt ca acasă. Întreaga 
familie se simte integrată 
în comunitatea cubaneză. 
Gilberto și familia sa iubesc 
felul în care au fost primiți 
de o țară europeană în 
care cultura și schimburile 
interculturale sunt 
întotdeauna binevenite.
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in Brazil. He arrived in Portugal in 
1996 where he works as a dental 
technician. His family moved to 
Cuba in 2003. They chose to live 
here because they have always felt 
welcome, they have made strong 
friendships and they feel at home. 

The whole family feels integrated 
into the Cuban community. 
Gilberto and his family like the way 
they have been welcomed by an 
European country where culture 
and exchange are always possible.



BETANIA - 
ADRIANUS 

(ANDRÉ) MUIT
România - Băcau 

Adrianus (André) Muit 
este cetățean olandez. 

A venit pentru prima 
dată în România în anii 

90 ca voluntar, însoțind 
convoaiele de ajutoare 

umanitare trimise în 
urma evenimentelor din 

decembrie 1989. In 1995 a 
fondat Asociația Betania. 

Asociația oferă servicii 
pentru diverse categorii 

defavorizate. De asemenea 
a dezvoltat importante 

proiecte de investiții 
în domeniul sanătății și 

educației. Betania a devenit 
rapid un model de implicare 

și cetățenie activă la nivel 
local, regional și chiar 

național.
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and fi rst came to Romania in the 
1990s as a volunteer to provide 
humanitarian aid following the 
events of December 1989. In 1995, 
he founded the Betania association, 
which helps various disadvantaged 

groups. They developed important 
investment projects in the fi elds of 
health and education. 
Betania quickly became a model 
at local, regional and even national 
level.



ANGHEL
NASTASE
România - Băcau 

Anghel Năstase s-a născut 
în 1949 în satul Pădureni, 
comuna Berești-Bistrița. 
Visul său era să devină 
profesor de matematică, un 
vis care a devenit realitate. 
Ulterior, a devenit director, 
apoi inspector școlar. S-a 
înscris în Asociația Partida 
Rromilor Pro Europa care 
lupta pentru integrarea 
rromilor în societate prin 
educație, sănătate, locuri 
de muncă. Astăzi, pensionat 
fi ind, încă lucrează. El 
promovează ideea că 
educația poate sparge orice 
barieră.
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Anghel Năstase was born in 1949 
in the village of Pădureni, Berești-
Bistrița. His dream was to become 
a mathematics teacher, a dream 
that became true. He later became 
a headmaster and then a school 
inspector. The same year, he joined 
the association «Partida Romilor 

Pro Europa» which fi ghts for 
the integration of Romanians in 
society through education, health, 
employment... Now retired, he 
continues to work. He embodies the 
idea that education can break any 
barrier.



ASOCIAȚIA 
FAMILY 

ACTION 
VOLUNTEERS, 

ROUMANIE 
(FAVOR)  

PAUL KATZ
România - Băcau 

Paul Katz, originar 
din Canada, a ajuns în 
România în anii 90 și 
a fost impresionat de 

situația difi cilă a copiilor. 
A devenit manager de 

proiect pentru Asociația 
non-profi t FAVOR, care 

a reușit să îmbunătățească 
situația copiilor și tinerilor 

vulnerabili. Programele 
de educație și serviciile 

sociale, combinate cu sprijin 
material, sunt însoțite de 
sfaturi pline de dragoste 

și speranță cu scopul de a 
schimba viețile a sute de 

copii în fi ecare an.
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Canadian-born Paul Katz arrived 
in Romania in the 1990s and was 
struck by the di�  cult situation 
of children. He became project 
manager for the non-profi t 
association FAVOR, which is 
dedicated to improving the lives of 
vulnerable children and youth in 

Bacău.  Educational programmes 
and social services are combined 
with material assistance, loving 
guidance and hope to make a 
di� erence in the lives of hundreds of 
children each year.



COMUNITATEA 
EVREIASCĂ DIN 
BACĂU 
România - Băcau 

Comunitatea evreiască din 
Bacău există din secolul 
XVII. Muzeul de Istorie 
al Comunității Evreiești 
oferă o arhivă a diverselor 
activități organizate 
în domeniul cultural, 
social și religios. Anual, 
Comunitatea evreiască 
organizează festivaluri cum 
ar fi  ”Ziua Minorităților”  
sau ”Festivalul minorităților 
romascane” la care sunt 
invitate să participe toate 
minoritățile etnice.
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has existed since the 17th century. 
The Museum of the History of 
the Jewish Community provides 
a record of the various activities 
organised. They are religious, 
cultural and social. All ethnic 

minorities are invited to participate. 
This is particularly the case during 
the many festivals such as «Minority 
Day» or «Festival of Romascan 
minorities».



UNIÓN DE 
ARMENIOS DE 

RUMANÍA
România - Băcau  

Uniunea Armenilor din 
România (UAR) a fost 
creată în 1919 pentru a 

ajuta refugiații armeni după 
genocidul din Armenia. In 

urma ocupației trupelor 
sovietice, comunitatea 

armeană a decis 
conservarea patrimoniului și 

crearea mai multor centre. 
Centrul din Bacău a fost 
fondat in 1990 avându-l 

ca președinte pe dl. Vasile 
Agop. Sunt organizate 

numeroase evenimente 
cum ar fi  expoziții sau 

concerte în vederea 
promovării valorilor culturii 

armene într-o manieră 
interactivă și agreabilă.
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The Union of Armenians in Romania 
(UAR) was established in 1919 to 
help Armenian refugees after the 
genocide. After the occupation by 
the Soviet troops, the Armenian 
community decided to preserve 
its heritage and to create several 
centres. The one in Bacau was 
founded in 1990 and Mr. Vasile 

Agop is its president. They organise 
many events such as exhibitions and 
concerts to showcase Armenian 
culture in an interactive and 
enjoyable way. The photo shows an 
ancestor of the Agop family who 
was responsible for the structuring 
of the Armenian community in 
Romania.



Maison de l’Europe de Paris
29, avenue de Villiers
75017 Paris
tél + 33 1 44 61 85 90
www.paris-europe.eu

The Maison de l’Europe de 
Paris (MEP) is a French 
association created in 1956. 
It is a meeting point, open 
to the public and o� ering 
a personalised information 
service on Europe. The MEP 
works on a daily basis for an 
active and inclusive European 
citizenship, with a wide 
range of audiences. It is the 
coordinator of the Happy EU 
project.

HAPPY EU  Project partner

Europe Direct Cáceres
C/Santa Cristina, 2, Ofi cinas 
B05-B06 ALDEALAB 
(Edifi cio Garaje 2.0) 10195 
Cáceres
https://europedirect.ayto-
caceres.es

Europe Direct Cáceres, hos-
ted by Cáceres City Council 
and supported by the Junta 
de Extremadura, is part of 
a network managed by the 
European Commission, whose 
mission is to make Europe 
accessible to citizens and en-
able them to participate in de-
bates on the future of the EU.

Consiliul Județean Bacău
Calea Mărășești 2-4, Bacău, 
600017
www.csjbacau.ro

Bacău County Council 
represents the main engine 
of regional development as 
it coordinates  economic, 
social, cultural development 
of Bacău County. 
The main responsibilities 
of Bacău County Council 
are: economic and social 
development, managing and 
promoting local patrimony, 
supporting cultural and 
social activities, international 
relations development. 

Serviço de Ação Educativa 
Rua Serpa Pinto, 84
7940 - 172 Cuba
www.cm-cuba.pt

The Municipality of Cuba is 
a local political institution 
of the Portuguese public 
administration with 
important attributions for 
the pursuit of the socio-
economic development of 
the municipality of Cuba.
Located in Alentejo, 
close to the city of Beja, 
the municipality of Cuba 
is marked by hills and 
plains. We must highlight 
the tradition of Cante 
Alentejano – UNESCO 
Intangible Heritage of 
Humanity.

danube connects, Ulm
das magazin für die 
donauländer
Krumme Halde 44 
D-89081 Ulm
www.danube-connects.eu

danube connects is a 
magazine for the danube 
countries reporting on civil 
society activities, European 
projects, culture, tourism and 
other topics.
We are an independent team 
of international journalists 
organised in a division of 
the European Journalists 
Association (EJA). 


