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Strategia de comunicare a Delegaţiei Comisiei Europene în 
România 

 
Viziune – misiune – principii – mandat - obiective 

 
România – la fel de europeană ca oricare alt stat membru 
 
Viziunea noastră de comunicare este că românii trebuie să îşi fi asumat până   
în 2007 valorile Uniunii Europene, în calitate de cetăţeni europeni. 
 
De aceea misiunea noastră este de a informa şi comunica cu societatea 
românească despre aceste valori. 
 
Mandatul nostru de comunicare constă în: 
 

1. Promovarea valorilor Uniunii Europene  
2. Exprimarea poziţiei Uniunii Europene cu privire la  următoarele 
teme: 

- evoluţiile politice, economice şi legislative din România cu 
relevanţă directă asupra criteriilor de aderare la Uniune  

- implementarea sprijinului de pre-aderare în România, în 
general, şi a programelor Phare şi Ispa în special (unde Delegaţia 
controlează ciclul de implementare în fiecare etapă a procesului) 

3.   Informare privind politicile Uniunii Europene 
 
Mandatul nostru nu include următoarele teme:  

- negocierile de aderare, unde principalii comunicatori rămân 
Negociatorii Şefi ai celor două părţi (România şi Uniunea 
Europeană) 

- implementarea programului Sapard şi a programelor comunitare1 
(unde autorităţile române sunt singurele responsabile de 
implementarea programelor, procedurile aplicate fiind similare celor 
pentru statele membre ale Uniunii). 

 
Principiile conform cărora ne desfăşurăm munca de comunicare sunt: 
 
• Flexibilitatea:  capacitatea de a răspunde rapid la semnalele venite din 

mediul extern în schimbare 
 
• Transparenţa: aptitudinea de a furniza la timp informaţie obiectivă şi 

corectă despre activităţile noastre 
 
• Neutralitatea politică: o abordare complet neutră a clasei politice din 

România, concomitent cu cooperarea cu instituţiile statului alese 
democratic 

                                             
1Programe de finanţare create de Uniunea Europeană pentru statele membre, ca sprijin pentru politicile 
comune din diferite sectoare. Unele din aceste programe au fost deschise treptat participării statelor 
candidate, în aceleaşi condiţii cu cele membre. 
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• Eficienţa: utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii unui impact 
maxim  

 
• Răspunderea publică: interesul public stă în centrul activităţii noastre 
 

Obiective strategice 
 
1. Îmbunătăţirea informării publice privind subiectele cheie ale 

aderării la Uniunea Europeană 
 

      1a: Stimularea dezbaterii publice privind statutul de membru al Uniunii 
Europene, cu accent pe valori 

1b: Aducerea informaţiilor mai aproape de oameni (informare 
locală/regională) 

1c: Adaptarea informării la nevoile grupurilor prioritare (copii, tineret, rural) 
1d  Creşterea transparenţei cu privire la utilizarea fondurilor Uniunii 
Europene  

      1e: Îmbunătăţirea înţelegerii mandatului Comisiei Europene în România  
 
2. Asigurarea continuării comunicării după 2007 

 
2a.  Creşterea capacităţii de comunicare a acelor instituţii şi 
organizaţii care doresc şi sunt capabile să continue efortul de comunicare 
după aderare 
2.b. Îmbunătăţirea capacităţii grupurilor interesate de a administra 
informaţie europeană. 
 

Resurse 
 

Pentru a realiza aceste obiective, Delegaţia beneficiază de următoarele 
resurse umane şi financiare: 
− o echipă de 8 persoane care lucrează numai pentru comunicare (echipa 

de informare şi comunicare a Delegaţiei) 
− o echipă externă de experţi în comunicare independenţi de 40 de 

persoane (cu program parţial şi integral) 
− un buget anual de circa 3 milioane euro (1 milion de euro finanţare 

nerambursabilă pentru organizaţii non-profit care implementează proiecte 
de informare şi circa 2 milioane euro pentru finanţarea unor contracte de 
servicii, prin care este sprijinită Delegaţia Comisiei Europene în 
implementarea strategiei sale de comunicare). 

 
 


