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Ce este EUROPE DIRECT?



• ReŃea de centre de informare in UE 
27

• Selectate transparent prin apel pentru 
propuneri de proiecte

• Numărul de centre într-un Stat 
Membru – calculat în funcŃie de nr. de 
locuri în PE şi de aria geografică a 
Ńării



Obiective

• InformaŃie şi consiliere pe teme UE pentru 
cetăŃeni

• Feedback despre preocupările cetăŃenilor în 
legătură cu UE

• Diseminarea de mesaje conform specificului 
local şi regional

• Promovarea dezbaterii europene la nivel local şi 
regional



Activit ăŃi

• Informarea cet ăŃenilor : răspunsuri la întrebări pe 
teme europene & acces la surse de informare 
tipărite, electronice şi audiovizuale

• Informare pentru media local ă pe teme europene 
şi reacŃii la articole de presă eronate privind UE

• Sus Ńinere pentru proiecte de tip “re Ńea” : ajutor 
pentru stabilirea de parteneriate transfrontaliere

• Participare şi organizare de evenimente :  zile de 
informare, târguri, caravane, conferinŃe, etc.



Centrul de contact ED
- sprijin pentru Centrele ED -

• Răspunsuri într-o limbă 
oficială a Uniunii Europene la 
alegere

• Răspunsuri imediate la 
întrebări generale privind 
Uniunea Europeană sau 
trimiteri către alte surse de 
informaŃii

• Numele, adresele şi numerele 
de telefon ale organizaŃiilor la 
care aŃi putea eventual să 
apelaŃi



ED în 
România
- 2008 -
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1. Informare pentru publicul larg prin 
helpdesk

2. Informare pentru mediul de afaceri
3. Informare pentru sectorul educaŃional şi 

de tineret
4. Informare pentru mediul rural

Activit ăŃi de informare



1. ÎnfiinŃarea ReŃelei Centrului de experŃi pe teme 
europene

2.RelaŃia cu mass media

3. Colaborarea cu ReŃeaua multiplicatorilor 
europeni

4. Suport local pentru acŃiunile ReprezentanŃei CE

5. Parteneriat local public-privat-societate civilă 
pentru diseminarea informaŃiei europene

Activit ăŃi de networking



1.Colectare opinii prin: monitorizare presa 
locală, sondaje, interviuri;

2. Transmitere analize şi baze de date către 
factorii interesaŃi

Activit ăŃi de colectare feedback



Produse de informare ale 
Centrului Europe Direct Craiova

• Buletin informativ pentru publicul larg
• Newsletter pentru mediul de afaceri
• Broşuri pentru mediul rural
• Pliante pentru mediul educaŃional
• DVD-uri pentru tineri
• Site web (www.europedirect.mpe.ro)



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 .


