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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



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

=> 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 sferă 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

Parteneriat pentru comunicarea privind Europa



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)

Următorii pa şi



� 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

Nouă strategie 
audiovizual ă (2008)

Următorii pa şi



• Continuarea acŃiunilor în cadrul Planului D
(pentru democraŃie, dialog şi dezbatere)
pentru o participare cât mai numeroasă la 
urne în alegerile europarlamentare din 2009

Următorii pa şi



Rolul 
Centrelor Europe Direct



Obiective

• Informa Ńie şi consiliere 
pe teme UE pentru 
cetăŃeni

• Feedback  despre 
preocup ările cet ăŃenilor 
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 întreb ări pe teme 
europene & acces la surse de informare tip ărite, 
electronice şi audiovizuale

• Informare pentru media local ă pe teme europene şi 
reac Ńii la articole de pres ă 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, conferin Ńe, etc.



Asisten Ńă nefinanciar ă direct 
din partea Comisiei

• Documenta Ńie periodic ă
• Servicii de informare prin website-ul 

Centrelor şi portalul Europa
• Promovare
• Instruire



Asisten Ńă nefinanciar ă de la Reprezentan Ńa CE

• Întâlniri ale personalului din 
centre, oportunit ăŃi 
networking

• Instruire şi 
sesiuni de informare

• Documenta Ńie adaptat ă 
specificului na Ńional

• Promovare



• Pentru publicul general
- produse în principal de DG COMM
- distribuite gratuit publicului
- disponibile pentru centre în num ăr 
semnificativ de copii ( http://bookshop.eu.int )

• Publica Ńii pentru grupuri Ńint ă specifice
- produse de directoratele specializate
- distribuite contra cost publicului
- 1 exemplar gratuit pentru fiecare centru

Publica Ńii



Promovare

• Promovarea re Ńelei către 
publicul larg
- Flutura şi, bro şuri, postere
- Website dedicat

• Promovarea re Ńelei către toate 
serviciile Comisiei şi Institu Ńiilor 
Europene



Networking

• Întâlniri ale centrelor la 
nivel na Ńional organizate 
de Reprezentan Ńă

• Întâlniri regionale sau 
interna Ńionale

• Program de schimb de experien Ńă
• Bază de date cu oportunit ăŃi de 

parteneriate şi bune practici



Training

• Sesiuni generale de 
instruire – seminarii 
bianuale privind:
- politicile UE
- institu Ńiile UE
- surse de informare UE

• Sesiuni specifice de 
instruire, axate pe teme 
prioritare



Servicii oferite de
CENTRUL EUROPE DIRECT 

CRAIOVA



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



Informa Ńii oferite tinerilor

- OportunităŃi de burse şi studiu în UE
- Implicarea în viaŃa societăŃii civile
- Programul Tineret în AcŃiune
- ReŃele de tineret trans-europene



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

• Website dedicat al Centrelor
http://ec.europa.eu/europedirect/visit_us/relays/in dex_en.htm

• Portalul Europa: 
Europe by Satellite http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
Centru virtual pentru pres ă
http://europa.eu/press_room/index_en.htm
UE pe scurt
http://europa.eu/abc/index_en.htm

• Newsletter-ul Centrelor
http://ec.europa.eu/europedirect/visit_us/newslette r/index_en.htm

• Linie verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 
• Dosare specializate de informa Ńii pe teme europene (Intranet)


