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Parteneriat pentru comunicarea privind Europa

Obiective

� Mai bun ă informare a cet ăŃenilor
� Posibilitatea de a dezbate deciziile UE
� Posibilitatea de a î şi exprima opiniile

Elemente vitale pentru o 
democra Ńie european ă SĂNĂTOASĂ

STRATEGIA DE COMUNICARE A 
COMISIEI EUROPENE



Parteneriat pentru comunicarea 
privind Europa

Provoc ări
� Complexitatea Uniunii Europene
� Politici de mare anvergur ă
� Proces complicat de luare a deciziilor
� Abord ări divergente ale comunic ării europene

=> lipsa comunic ării reale cu cet ăŃenii
=> lipsa unor dezbateri reale pe tematici europene



Parteneriat pentru comunicarea privind Europa
Solu Ńii

� Comunicare coerent ă şi integrat ă
� Implicarea cet ăŃenilor
� O sfer ă public ă european ă
� Consolidarea metodei parteneriatului
Adic ă:

� Acord interinstitu Ńional privind comunicarea (UE)
� Parteneriat de management (UE-MS)
� ReŃele pilot de informare
� SpaŃii publice europene
� Forumuri de dezbatere pentru societatea civil ă
� Dimensiunea european ă a programei şcolare



Dimensiunea european ă a programei 
şcolare

� no Ńiuni de baz ă despre UE 
în şcoal ă

� programa –  gestionată de 
guvernele na Ńionale

� Comisia – sugestii de 
îmbun ătăŃire şi promovarea 
schimbului de bune practici



Următorii pa şi

Folosirea intensiv ă a 
Internetului ca mijloc de 
informare & promovare a 
dezbaterii europene

Sursă imagine: http://www.wdr.de/themen/computer/1/cebit2005/_img/internet_400h.jpg

Nouă strategie de 
Internet (2007)



� sus Ńinerea re Ńelelor de radiodifuziune în produc Ńia şi 
difuzarea de programe pe teme europene

� sus Ńinere pentru presa regional ă
� Sus Ńinere pentru media AV acreditat ă la Institu Ńiile 

UE

Sursă imagine: http://www.loc.gov/rr/mopic/avprot/avprhome.html

Următorii pa şi

Nouă strategie 
audiovizual ă (2008)



Continuarea ac Ńiunilor în cadrul Planului D

� pentru o participare cât mai numeroasă la 
urne în alegerile europarlamentare din 2009

Următorii pa şi



Departamentul Comunicare
al Reprezentan Ńei CE în România

•promovarea campaniilor de informare şi priorit ăŃilor de 
comunicare ale Comisiei
•gestionarea celor trei re Ńele de informare: 

Europe Direct Centrele Europene de 
Documentare 

Team 
Europe



Ce este EUROPE DIRECT?



Scopul centrelor EUROPE DIRECT este diseminarea de 
informatii despre politicile si programele Uniunii Europene. 

Sub responsabilitatea structurii gazda, centrele ofera un 
serviciu local care: 

• permite cetatenilor sa obtina informatii, consultanta , asistenta 
si raspunsuri la intrebari privind legislatia, politi cile, 
programele si oportunitatile de finantare ale Uniunii ; 

• le ofera  cetăŃenilor oportunitatea de a comunica institutiilor UE 
reactiile lor sub forma unor intrebari, opinii si su gestii;

• permite Comisiei sa imbunatateasca transmiterea de i nformatii
exacte si adaptate necesitatilor locale. 



Servicii oferite de
CENTRUL EUROPE DIRECT

CRAIOVA



Activit ăŃi de informare

• Informare pentru publicul larg prin helpdesk
• Informare pentru mediul de afaceri
• Informare pentru sectorul educaŃional şi de 

tineret
• Informare pentru mediul rural



Activit ăŃi de networking

• ÎnfiinŃarea ReŃelei Centrului de experŃi pe teme 
europene

• RelaŃia cu mass media
• Colaborarea cu ReŃeaua multiplicatorilor 

europeni
• Suport local pentru acŃiunile ReprezentanŃei CE
• Parteneriat local public-privat-societate civilă 

pentru diseminarea informaŃiei europene



Activit ăŃi de colectare feedback

• Colectarea opiniilor prin: monitorizarea 
presei locale, sondaje, interviuri

• Transmiterea analizelor şi bazelor de date 
către factorii interesaŃi



Informa Ńii oferite mediului educa Ńional:

• Proiecte educaŃionale trans-europene
• Politicile UE în domeniul educaŃiei şi formării

profesionale
• Fondul Social European şi Programul

OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane

• Parteneriate cu şcoli din UE



www.europedirect.mpe.ro



Parteneri:

• Primăria Municipiului Craiova; 
• Universitatea din Craiova;
• Inspectoratul Şcolar Jude Ńean Dolj;
• Centrul de excelen Ńă pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 

Craiova;
• Asocia Ńia Prim ăriilor din Sudul Olteniei; 
• Asocia Ńia Vasiliada;
• Mitropolia Olteniei - Arhiepiscopia Craiovei;
• Asocia Ńia „Orizont cultural T”;
• Şcoala cu clasele I-VIII nr. 35 „I.D. Sîrbu”, Craiov a;
• Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi 

Coopera Ńie (OTIMMC) Craiova .



Surse de informare

-Portalul Europa: http://www.europa.eu
- Website dedicat al Centrelor: 

http://ec.europa.eu/europedirect/visit_us/relays/in de
x_en.htm

- UE pe scurt: http://europa.eu/abc/index_en.htm
- Newsletter-ul Centrelor: 

http://ec.europa.eu/europedirect/visit_us/newslette r/i
ndex_en.htm

- Linie verde: 00 800 6 7 8 9 10 11
- Dosare specializate de informa Ńii pe teme europene 

(intranet)



MulŃumesc!


