
Anexa 1 
 

 1

 
 

Delegaţia Comisiei Europene în România 
 

 
 
 

STRATEGIA DE COMUNICARE 
 

Viziune – Misiune – Principii – Mandat – Obiective 
 
 
 

România – la fel de europeană ca orice alt stat membru 
 
Viziunea noastră de comunicare este că românii trebuie să îşi fi asumat până în 2007 valorile 
Uniunii Europene. 
 
Misiunea noastră este de a informa şi de a comunica aceste valori împreună cu societatea 
românească. 
 
Mandatul nostru de comunicare constă în: 

1. Promovarea valorilor Uniunii Europene  
2. Exprimarea poziţiei Uniunii Europene asupra următoarelor teme: 

- evoluţii politice, economice şi legislative cu relevanţă directă asupra criteriilor de 
aderare la Uniune  

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

3. Informarea 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 
româneşti sunt singurele responsabile de implementarea programelor, procedurile aplicate 
fiind similare celor pentru Statele Membre). 

 
Principiile conform cărora ne desfăşurăm munca de comunicare sunt: 

 Flexibilitatea: capacitatea de a răspunde rapid la semnalele venite din mediul extern  
 Transparenţa: capacitatea de a furniza la timp informaţie obiectivă şi corectă despre 

activităţile noastre 
 Neutralitatea politică: abordarea neutră a clasei politice din România, concomitent cu 

cooperarea cu instituţiile statului alese democratic  
 Eficienţa: utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii impactului maxim  
 Răspunderea publică: în centrul muncii noastre stă interesul public 

 

                                                 
1 Programe de finanţare create de Uniune pentru statele ei membre, ca spijin pentru politicile comune din diferite sectoare. Unele din 
aceste programme au fost deschise treptat participării statelor candidate, în aceleaşi condiţii cu cele membre.  
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Obiective strategice 
 
 

1. Îmbunătăţirea informării publice privind subiectele cheie ale aderării la Uniunea 
Europeană 

 
1a: Stimularea dezbaterii publice privind valorile Uniunii Europene 
1b: Aducerea informaţiilor mai aproape de casele oamenilor (informare locală / regională) 
1c: Adaptarea informării la nevoile grupurilor prioritare (copii, tineret, populaţia rurală) 
1d: Creşterea transparenţei fondurilor Uniunii Europene  
1e: Îmbunătăţirea înţelegerii mandatului Comisiei Europene în România  
 
2. Asigurarea continuării comunicării după aderare  
 
2a: Creşterea capacităţii de comunicare a potenţialilor ‘urmaşi’ 
2b: Îmbunătăţirea capacităţii grupurilor interesate de a administra informaţie europeană. 
 
 

Resurse 
 

Pentru a îndeplini aceste obiective, Delegaţia dispune de următoarele resurse umane şi financiare: 
- O echipă de 8 persoane care lucrează full time pe probleme de comunicare (echipa de 

informare şi comunicare a Delegaţiei) 
- O echipă de experţi în comunicare independenţi de aproximativ 40 de persoane (full şi part 

time) 
- Un buget anual de aproximativ 3 milioane de Euro (dintre care 1 milion de Euro reprezintă 

granturi pentru organizaţii non-profit care derulează proiecte de informare şi aproximativ 2 
milioane de Euro reprezintă unul sau mai multe contracte de servicii pentru implementarea 
strategiei de comunicare a Delegaţiei).  

 
 

Sub-strategia de Informare şi Comunicare Regională 
 

1. Obiectiv strategic 
Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere şi înţelegere a Uniunii Europene la nivel local şi regional prin 
crearea de parteneriate strategice de coordonare cu principalii comunicatori din teritoriu. 
 
2. Obiective specifice 

1. Susţinerea formării şi consolidării de reţele judeţene de multiplicatori de informaţie 
europeană 

2. Creşterea nivelului de expertiză a multiplicatorilor de informaţie europeană 
3. Îmbunătăţirea coordonării între multiplicatorii de informaţie europeană 

 
3. Instrumente. Reţeaua Multiplicatorilor de Informaţie Europeană 
 
3.1. Scurt istoric 
 
Ideea de a crea o Reţea a Multiplicatorilor de Informaţie Europeană datează din anul 2001, când 
Departamentul de Presă şi Comunicare din cadrul Delegaţiei Comisiei Europene în România a 
elaborat Strategia de Informare şi Comunicare pentru perioada 2002-2005. 
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Reţeaua şi-a propus să răspundă unuia dintre obiectivele generale din domeniul informării şi 
comunicării, şi anume, creşterea cunoaşterii şi înţelegerii Uniunii Europene la nivel local, prin 
aducerea informaţiei cât mai aproape de cetăţean. Punctul de plecare a fost cooperarea deja 
existentă dintre Delegaţia CE şi diferiţi actori de la nivel local şi regional (administraţie publică 
locală, Centre de Informare Europeană, Agenţii de Dezvoltare Regională, Birouri Regionale ale 
Agenţiei Sapard, media locală, organizaţii ne-guvernamentale, biblioteci, institute culturale). 
Numărul membrilor reţelei a crescut semnificativ de la 56 în 2000, 110 în 2001, 260 în 2002, 400 în 
2003, ajungând la aproximativ 700 în 2004. 
 
Reţeaua primeşte de la Delegaţia CE diferite produse de informare, pe care multiplicatorii le 
adaptează şi le folosesc la nivel regional/ local, în conformitate cu propriile lor strategii, pentru 
propriile activităţi de diseminare  

 
 

de informaţie europeană (de exemplu, campanii, seminarii, dezbateri, publicaţii, concursuri, etc.). La 
rândul său, Reţeaua transmite Delegaţiei semnale cu privire la nevoile locale în domeniul informării 
europene. 
 
Reţeaua este unul dintre potenţialii moştenitori ai programului şi produselor de informare şi 
comunicare regională ale Delegaţiei CE şi, de aceea, creşterea coeziunii şi forţei reţelei este unul 
dintre obiectivele cheie ale Strategiei Regionale a Delegaţiei CE. 
 
3.2. Instrumente la dispoziţia reţelei 
 

a) Extranet-ul 
 
Extranet-ul [http://extranet.infoeuropa.ro] este un produs electronic de comunicare menit să susţină 
activitatea persoanelor şi organizaţiilor care comunică pe teme europene în România şi să faciliteze 
cooperarea lor eficientă. În particular, acest produs este principalul instrument de comunicare între 
Delegaţie şi reţeaua multiplicatorilor. 
 
Aplicaţia funcţionează ca un site web obişnuit, însă accesul este permis numai utilizatorilor 
autorizaţi, pe baza unei parole de autentificare. Mai mult, fiecare utilizator are posibilitatea atât de a 
accesa informaţia disponibilă cât şi de a introduce propria informaţie şi de a o disemina prin 
Extranet.  
 
Extranet-ul oferă un cadru pentru schimbul de informaţii, documentare şi know-how în cadrul reţelei, 
fiind astfel un centru de resurse pentru orice multiplicator de informaţie europeană. În plus, 
multiplicatorii pot comanda on line diferite publicaţii produse de Centrul de Informare. Comunicarea 
dintre utilizatori este facilitată de opţiunea de a trimite şi primi mesaje email ca parte a unor grupuri 
de discuţii predefinite. 
 

b) Convenţiile Regionale ale Conferinţei Reţelei Multiplicatorilor 
 
Conferinţa Reţelei Multiplicatorilor este un forum de prezentări şi dezbateri menite să articuleze şi 
să coordoneze eforturile comunicatorilor pe teme europene. Convenţiile Regionale oferă excelente 
oportunităţi pentru contacte directe cu multiplicatorii în scopul consolidării reţelei.  
 
Format 

 Prezentări (Strategia de Informare şi Comunicare a Delegaţiei CE, instrumente de 
comunicare la dispoziţia reţelei, rolul reţelei şi al multiplicatorilor de informaţie, comunicarea 
procesului de negociere); 

 Ateliere şi Tehnologia Spaţiului Deschis. 
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Ediţii 
 2003 – Bucureşti – prima conferinţă naţională – 300 de participanţi; 
 2004 – Cluj, Timisoara, Bucureşti – convenţii regionale – 700 de participanţi; 
 2005 – Oradea, Craiova, Braşov, Iaşi, Bucureşti. 

Participanţi 
 Experţi în integrare europeană din cadrul administraţiei publice locale; 
 Centre de Informare Europeană; 
 Agenţii pentru Dezvoltare Regională; 
 Birouri Regionale Sapard; 
 Organizaţii ne-guvernamentale locale; 
 Centre de excelenţă; 
 Biserica Ortodoxă Română. 

  
c) Linia verde pentru multiplicatori 

 
Linie exclusivă dedicată reţelei la costul unul apel local: 080 100 2007 

 
d) Suport pentru activităţi de diseminare a informaţiei 
 

 Diseminare periodică a informaţiei prin intermediul serviciului Priorimail şi al listelor de 
discuţiei de pe Extranet; 

 Membrii reţelei pot copia (şi adapta) la costuri scăzute materialele produse de Centru (prin 
download gratuit), deoarece elaborarea conceptului şi dezvoltarea produselor sunt acoperite 
de bugetul de comunicare al Delegaţiei CE. 

 
e) Instruire 
 

 La cerere, membrii reţelei pot participa la stagii de instruire la Centrul de Informare; 
 Instruire la nivel regional sau central furnizată de personalul Delegaţiei CE; 
 Administraţia publică locală a beneficiat deja de instruire în domeniul comunicării; 
 Un program de Formare de Formatori este în curs de derulare; 
 Proiectele finanţate prin Fondul Europa Fund beneficiază de instruire pe teme europene şi 
proceduri financiare. 

 
f) Programul de vizite regionale al Şefului Delegaţiei Comisiei Europene 

 
Programul de vizite regionale reprezintă o bună oportunitate de a comunica cu reprezentanţii 
autorităţilor locale, Agenţiilor de Dezvoltare Regională şi Birourilor Teritoriale ale Agenţiei 
Sapard cu privire la programele de finanţare ale Uniunii Europene şi oportunităţile de dezvoltare la 
nivel local. De asemenea, este o ocazie excelentă pentru a iniţia contactul sau a consolida dialogul 
cu grupurile ţintă vizate de Strategia de Informare şi Comunicare: multiplicatorii de informare 
europeană, presa locală, tineret, reprezentanţi ai mediului academic şi ai cultelor religioase. 
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Delegaţia Comisiei Europene în România 

 

Program de lucru 

 

Pentru o monitorizare operativă a acţiunilor derulate pentru aplicarea strategiei, planul de 
lucru a fost defalcat pe urmatoarele activităţi: 

 

1. Mass-media  
2. Centrul de Informare al Comisiei Europene in Romania 
3. Pagina de Internet: www.infoeuropa.ro 
4. Campanie pentru copii 
5. Campanie pentru tineret 
6. Campania in mediul rural 
7. Networking 
8. Comunicare privind valorile europene  
9. Finanţare 
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Mediul de comunicare: 

Interesul presei în legătură cu aspectele ce vizează UE a crescut constant, pe măsură ce România se 
apropie de data aderării. Evoluţia este de la un total de mai puţin de 5000 de articole (în 1999) la aproximativ 
64.000 în 2004.  
 
În jur de 90% din articole reprezintă doar ştiri, iar articolele de analiză depăşesc cu puţin 10%. Acest raport 
indică o înclinaţie oarecum limitată către articole de analiză şi opinie, ceea ce reflectă faptul că dezbaterea 
publică pe subiecte privind integrarea in UE este încă relativ redusă.  
 
 
Obiective: 
• Transmiterea către presă de informaţii corecte, relevante şi de actualitate  
• Creşterea interesului jurnaliştilor pentru analiza informaţiilor privind UE 
• Monitorizarea informaţiilor care apar în presă cu privire la UE, din punct de vedere cantitatativ şi al 

acurateţii 
 
 
Obiectivele acestei activităţi sunt subordonate obiectivelor strategice ale strategiei de comunicare: 1. 
Imbunătăţirea gradului de informare a publicului in legătură cu aspectele principale ale integrării în UE şi 2. 
Continuarea comunicării şi după 2007.   
 
 
Grupuri ţintă: 
Presa centrală şi locală, publicaţii generale şi specializate. 
 
 
Teme principale: 
Comunicarea cu acest grup ţintă se va axa în principal (dar nu exclusiv) asupra următoarelor teme:  

• valori europene 
• instituţii şi politici ale UE 
• fonduri UE 

 
Nivelul de implicare pe care Delegaţia doreşte să-l atingă cu acest grup: 

o de la informare la cunoaştere (în ceea ce priveşte fondurile) 
o de la comunicare la cunoaştere (în ceea ce priveşte valorile) 
o informare (în ceea ce priveşte politicile)  
 
 

 
 

conştientizare 

informare 

comunicare 

cunoaştere  

participare 

implicare

angajament

asumare

1. Mass-media  
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Acţiuni şi instrumente  Calendar  

Conferinţe de presă, comunicate de presă, interviuri În funcţie de necesităţi  

Participarea alături de Şeful Delegaţiei la vizite locale  În funcţie de programul de vizite al Şefului 
Delegaţiei  

Sesiuni speciale de instruire asupra problemelor legate 
de finanţare şi dezvoltare regională, organizate în 
Bucureşti şi regiunile înconjurătoare  
 

14 ian. - Timişoara;  
21 ian. - Iaşi; 
28 ian. - Ploieşti; 
4 febr. - Craiova; 
11 febr. - Constanţa; 
18 febr. - Cluj; 
25 febr. - Tg Mureş; 
4 martie, 15 aprilie, 10 iunie - Bucureşti   

Sesiuni de briefing pe anumite subiecte  În funcţie de evenimentele publice şi de 
interesul manifestat de presă  

Monitorizare: press clippings Zilnic  

Monitorizare: Semnalări operative privind subiecte 
fierbinţi  
Rapoarte speciale urmând unor evenimente importante  

Permanent 

Secţiune specială pe pagina web infoeuropa (arhivă 
media, conţinând înregistrări audio ale conferinţelor de 
presă care au avut loc la Centrul de Informare, arhivă 
foto, arhivă a comunicatelor de presă) 

Permanent 

Oportunitatea de a accesa instrumentele de reţea: 
Priorimail, newsletter infoeuropa, mailing direct, analize 
de conţinut  

Permanent 

Ocazia de a participa şi la alte proiecte: cursuri de 
perfecţionare pentru instructori, proiecte cu finanţare 
europeană dedicate jurnaliştilor  

ian – Oct 2005 

Concursul Reporterul european  ian – Dec 2005 

 
 
Activitati derulate pana la momentul actual  
1 ianuarie – 30 aprilie 2005 
 
91 articles monitored in Brasov local media (prior to April local visit of Head of Delegation) 
Local press coverage: 29 articles in Brasov local press 
 
 
5113 de articole din presa centrală monitorizate  
58 de articole monitorizate în presa locală din Buzău (anterior vizitei locale efectuate de Şeful Delegaţiei in 
ianuarie)  
119 articole monitorizate în presa locală din Vrancea (anterior vizitei locale efectuate de Şeful Delegaţiei in 
ianuarie) 
1 jurnalist străin a participat la vizita locală a Şefului Delegaţiei din luna ianuarie 
 
140 de articole monitorizate în presa locală din Dolj si Mehedinti (anterior vizitei locale efectuate de Şeful 
Delegaţiei in martie)  
2 jurnalisti străini au participat la vizita locală a Şefului Delegaţiei din Dolj/Mehedinti 
Acoperire media locală: 19 articole în presa locală din Dolj/Mehedinti  
 
91 de articole monitorizate în presa locală din Brasov (anterior vizitei locale efectuate de Şeful Delegaţiei in 
aprilie)  
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Acoperire media locală: 29 articole în presa locală din Brasov  
 
 
58 comunicate de presă  
11conferinţă de presă  
147 jurnalişti media locali au luat parte la cursurile de pregătire media  
42 jurnalişti media din presa centrala si ziaristi straini au luat parte la cursurile de pregătire media  
 
 
170 de contacte în presa centrală  
1200 de contacte presa locală  
 
 
Comunicate de presă 
 

Nr. Subiectul  Emitent  Data 

1. 
Comisia Europeana contribuie cu eforturi sustinute la 
ajutorul acordat persoanelor afectate de valurile 
seismice 

Comisia Europeană 3 ianuarie  

2. 
Mesajul Preşedintelui Barroso pentru noul Prim Ministru 
al României, Călin Popescu Tăriceanu 
 

Comisia  
Europeană 3 ianuarie  

3. 

Valuri seismice în Asia – reacţia din partea ECHO 
(Departamentul de Ajutor Umanitar al Comisiei 
Europene)  
 

Comisia  
Europeană 4 ianuarie  

4. 
Condiţiile de aplicare a clauzei de amânare. Cazul 
României. 
 

Comisia  
Europeană  5 ianuarie  

5. 

Membrii Reţelei de Multiplicatori de Informaţie 
Europeană beneficiază de un program de formare a 
formatorilor  
 

Delegatia Comisiei 
Europene 6 ianuarie  

6. Preşedinţia luxemburgheza a UE îşi prezintă priorităţile  
 

Preşedinţia luxemburgheza 
a UE  12 ianuarie  

7. 
Jonathan Scheele continuă seria vizitelor regionale – 
Vrancea şi Buzău 
 

Delegatia Comisiei 
Europene 19 ianuarie  

8. Jonathan Scheele continuă seria vizitelor regionale – 
Vrancea 

Delegatia Comisiei 
Europene 

20 ianuarie  
 

9. 
Jonathan Scheele continuă seria vizitelor regionale – 
Buzău 
 

Delegatia Comisiei 
Europene 20 ianuarie  

10. Delegaţia Comisiei Europene lansează concursul 
„Reporter european” 

Delegatia Comisiei 
Europene 26 ianuarie  

11. 
Comisia Europeană îşi clarifică poziţia privind cele opt 
regiuni de dezvoltare  
 

Delegatia Comisiei 
Europene 27 ianuarie  

12. 
Membru al Parlamentului European laudă prestaţia 
trupelor româneşti în Irak  
 

Parlamentul European  28 ianuarie   

13. 

Baroana Nicholson de Winterbourne MPE salută 
progresele înregistrate de România la capitolul sănătăţii 
şi dezvoltării copiilor şi reaminteşte Guvernului român 
că încă mai sunt multe de făcut 
 

Parlamentul European 28 ianuarie  

14. Jonathan Scheele dezminte presupusele afirmaţii 
facute cu ocazia vizitei în Vrancea  

Delegatia Comisiei 
Europene 

28 ianuarie  
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Nr. Subiectul  Emitent  Data 

15. 
Căutăm idei de promovare a valorilor europene. La 
liceu. 
 

Delegatia Comisiei 
Europene 

30 ianuarie  
 

16. 
Comisia Europeana stimuleaza invatarea limbilor 
straine in Romania 
 

Delegatia Comisiei 
Europene 

1 februarie  
 

17. Saptamana Verde 2005: Comisia Europeana invita la 
concurs copiii de varsta scolara Comisia Europeana 

3 februarie  
 

18. Infratire urbana: 27 de orase europene primesc "Stelele 
de Aur" de la Comisarul European Jan Figel Comisia Europeana 

3 februarie  
 

19. Drumuri mai bune si un mediu mai curat cu sprijinul 
Uniunii Europene 

Delegatia Comisiei 
Europene 8 februarie  

20. Delegatia Comisiei Europene in Romania lanseaza 
EUROBAROMETRU VIZUAL 

Delegatia Comisiei 
Europene 8 februarie  

21. Concursul Reporter European este deschis si 
jurnalistilor care activeaza exclusiv in mediul electronic 

Delegatia Comisiei 
Europene 10 februarie  

22. Birourile de Consiliere pentru Cetateni vor furniza 
informatii despre aderarea la Uniunea Europeana 

Delegatia Comisiei 
Europene 14 februarie  

23. 
Conventia Regionala Oradea a multiplicatorilor de 
informatie europeana din regiunile de dezvoltare Vest si 
Nord-Vest isi deschide lucrarile 

Delegatia Comisiei 
Europene 

14 februarie  
 

24. Romanii - cei mai increzatori in Uniunea Europeana Delegatia Comisiei 
Europene 

14 februarie  
 

25. Monitorizarea Romaniei privind angajamentele pentru 
aderarea la Uniunea Europeana 

Delegatia Comisiei 
Europene 

17 februarie  
 

26. Uniunea Europeana investeste 1 milion de Euro in 
proiecte de informare europeana 

Delegatia Comisiei 
Europene 

17 februarie  
 

27. Comisia Europeana da un aviz favorabil aderarii 
Bulgariei si Romaniei Comisia Europeana 

22 februarie  
 

28. 
Aderarea Romaniei si Bulgariei: institutiile europene 
ofera oportunitati de lucru in posturi legate de pre-
aderare 

Comisia Europeana 
24 februarie  
 

29. Comisarul European Olli Rehn viziteaza Romania 
 

Delegatia Comisiei 
Europene 28 februarie  

30. Declaratie de presa: Uniunea Europeana nu sprijina 
Canalul Bistroe 

Delegatia Comisiei 
Europene in Romania 

3 martie  

31. “Nu astepta 2007 ca sa fii european! Informeaza-te!” Delegatia Comisiei 
Europene in Romania 

3 martie  

32. Jonathan Scheele continua seria vizitelor regionale in 
judetul Mehedinti 

Delegatia Comisiei 
Europene in Romania 

7 martie  

33. Jonathan Scheele continua seria vizitelor regionale in 
judetele Mehedinti si Dolj 

Delegatia Comisiei 
Europene in Romania 

7 martie  

34. 
Infiintarea Agentiei Nationale pentru Programe 
Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii 
Profesionale 

Agentia Nationala pentru 
Programe Comunitare in 
Domeniul Educatiei si 
Formarii Profesionale 
(ANPCDEFP) 

7 martie  

35. Mesajul domnului Jonathan Scheele cu ocazia Zilei 
Internationale a Femeii Delegatia Comisiei 8 martie  
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Nr. Subiectul  Emitent  Data 
Europene in Romania 

36. Jonathan Scheele continua seria vizitelor regionale in 
judetul Dolj 

Delegatia Comisiei 
Europene in Romania 

8 martie  

37. 
Multiplicatorii de informatie europeana din Sudul si Sud-
Vestul tarii se reunesc la Craiova pentru coordonarea 
comunicarii la nivel local 

Delegatia Comisiei 
Europene in Romania 

10 martie  

38. Libraria UE – Un punct unic de acces la publicatiile 
Uniunii Europene 

Oficiul pentru Publicatii 
Oficiale ale Comunitatilor 
Europene (EUR-OP) 

10 martie  

39. Noi pasi in lupta pentru combaterea spalarii banilor si 
finantarii terorismului 

Delegatia Comisiei 
Europene in Romania 

11martie  

40. Comisarul european Jan Figel viziteaza Romania Delegatia Comisiei 
Europene in Romania 

15 martie  

41. Proiect PHARE in domeniul nediscriminarii in Romania 
Autoritatea Nationala pentru 
Protectia Drepturilor 
Copilului (ANPDC) 

16 martie  

42. Drepturile copiilor din Romania, promovate printr-o 
legislatie de nivel european 

Delegatia Comisiei 
Europene in Romania 

18 martie  

43. Conferinta finala a proiectului Phare vizand intarirea 
capacitatii Institutului National de Administratie 

Delegatia Comisiei 
Europene in Romania 

18 martie  

44. 
ADR Vest se alatura eforturilor Delegatiei CE de a 
aduce informatia europeana mult mai aproape de 
oameni 

Delegatia Comisiei 
Europene in Romania 

29 martie  

45. Directorul General pentru Traduceri al Comisiei 
Europene viziteaza Romania  

Delegatia Comisiei 
Europene in Romania 

29 martie 

46. Domeniile cheie ale sectorului fitosanitar din Romania 
sunt armonizate cu standardele UE 

Delegatia Comisiei 
Europene in Romania 

1 aprilie  

47. Jonathan SCHEELE revine in Brasov pentru a doua 
vizita regionala 

Delegatia Comisiei 
Europene in Romania 

4 aprilie  

48. Centrul si Sud-Estul tarii dezbat la Sinaia subiectul 
aderarii Romaniei 

Delegatia Comisiei 
Europene in Romania 

5 aprilie  

49. Romania aplica modelul european in relatiile de munca Delegatia Comisiei 
Europene in Romania 

6 aprilie  

50. 
Uniunea Europeana aloca Romaniei 28 milioane Euro 
prin Memorandumul de Finantare 2004 pentru 
Programele Phare de Cooperare Transfrontaliera 

Ministerul Finantelor Publice 8 aprilie  

51. Discursul Comisarului pentru Extindere Olli Rehn in 
Parlamentul European 

Delegatia Comisiei 
Europene in Romania 

12 aprilie  
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Nr. Subiectul  Emitent  Data 

52. 
"Comisia Europeana propune Parlamentului European 
sa acorde avizul conform cu privire la aderarea 
Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana" 

Comisia Europeana 12 aprilie  

53. 493: Cifra record de proiecte pentru Fondul Europa ! Delegatia Comisiei 
Europene in Romania 

21 aprilie  

54. Semnarea Tratatului de Aderare a Bulgariei si 
Romaniei: informatie pentru presa Consiliul Uniunii Europene 22 aprilie  

55. Nu astepta 2007 ca sa fii european! Campania de 
informare la final 

Delegatia Comisiei 
Europene in Romania 

22 aprilie  

56. 
Declaratie de presa: Olli Rehn, Comisarul European 
pentru Extindere, cu ocazia semnarii Tratatului de 
Aderare 

Delegatia Comisiei 
Europene in Romania 

22 aprilie  

57. Declaratie de presa: Jonathan Scheele felicita Romania 
pentru semnarea Tratatului de Aderare 

Delegatia Comisiei 
Europene in Romania 

25 aprilie  

58. Investeste in oameni! Fonduri nerambursabile de 7,47 
milioane de Euro pentru investitii in oameni 

Ministerul Integrarii 
Europene 

27 aprilie  

 
Conferinţe de presă 
 
Nr. Subiect  Locaţie  Data  
1. Lansarea Preşedinţiei luxemburgheze a Consiliului 

Uniunii Europene   
Centrul de Informare al 
Comisiei Europene 

12 ianuarie   

2. Lansarea concursului de arte vizuale "Eurobarometru 
Visual" 

Centrul de Informare al 
Comisiei Europene 

8 februarie 

3. Lansarea Eurobarometru 62 
 

Centrul de Informare al 
Comisiei Europene 

14 februarie 

4. Prezentarea studiului ANBCC "Ce stiu si ce vor sa stie 
unii romani despre Uniunea Europeana?" 
 

Centrul de Informare al 
Comisiei Europene 

24 februarie  
 

5. Lansarea proiectului IER "Formare initiala in afaceri 
europene pentru administratia publica centrala" 

Centrul de Informare al 
Comisiei Europene 

2 martie  

6. Finantarile Phare ale Uniunii Europene pentru Romania 
(Bucuresti) 

Centrul de Informare al 
Comisiei Europene 

4 martie  

7. Vizita in Romania a d-lui Jan Figel, Comisar European 
pentru educatie, pregatire profesionala si multilingvism 

Centrul de Informare al 
Comisiei Europene 

17 martie  

8. Conferinta de presa: Dl. Juhani LONNROTH, director 
DG Traducere, Comisia Europeana 

Centrul de Informare al 
Comisiei Europene 

31 martie  

9. Lansarea proiectului de infratire dintre Inspectiile Muncii 
din Ministerele Muncii din Romania si Spania privind 
armonizarea Codului Muncii din Romania cu prevederile 
comunitare  

Centrul de Informare al 
Comisiei Europene 

6 aprilie  

10. Programul de Finantare Rurala Bani frumosi pentru idei 
destepte 

Centrul de Informare al 
Comisiei Europene 

22 aprilie  

11. Dezbatere privind comunicarea in cazul finantarilor 
nerambursabile ale Uniunii Europene 

Centrul de Informare al 
Comisiei Europene 

22 aprilie  
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Mediul de comunicare: 
Cererea tot mai mare de informaţii solicitate de către cetăţeni Delegaţiei Comisiei Europene în România a 
ajuns în 1998 să depăşească resursele acestei instituţii. Drept urmare, un an mai tarziu, Delegatia deschidea 
un Centru de Informare, al carui scop era exact acela de a permite cetateanului sa aiba acces liber la acest 
gen de informatii.  
 
Incepand din acel moment, Centrul de Informare al Delegatiei a devenit o institutie de referinta, constituind un 
exemplu nu numai pentru alte centre de informare publica din Romania, dar si pentru centre similare din 
Bulgaria si Turcia.  
 
Obiective: 
• asigura interfata publica a Delegatiei in relatia cu cetatenii  
• furnizeaza informatii de ordin general asupra politicilor, institutiilor si fondurilor UE, asupra procesului de 

integrare europeana a Romaniei   
• redirectioneaza publicul catre alte surse de informare  
• sprijina activitatile de lucru cu reteaua multiplicatorilor de informatie europeana  
• propune si realizeaza produse de informare  
• administreaza continutul paginii de Internet  
 
Obiectivele Centrului de Informare sunt subordonate primului obiectiv strategic al strategiei de comunicare 
(Imbunatatirea gradului de informare al publicului in legatura cu aspectele principale ale integrarii in UE), 
precum si obiectivului 2a: Cresterea capacitatii de comunicare a potentialilor „mostenitori”.  
 
Target groups  

1. publicul larg (mediul universitar, reprezentantii IMM-urilor, consultanti, profesionisti in domeniu) 
2. jurnalisti  

 
Principalele teme: 
Comunicarea cu aceste grupuri tinta vizeaza in principal (dar nu exclusiv) urmatoarele teme: 

• finantari UE 
• valori UE 
• politici si institutii ale UE 
• evolutii in procesul de integrare 

 
Nivelul de implicare pe care Delegatia doreste sa-l atinga cu fiecare dintre grupuri: 

1. constientizare pana la informare (pentru publicul larg) 
2. constientizare, informare si cunoastere (in functie de punctul de plecare pentru fiecare membru al 

grupului in parte)   
 

 

 
 

constientizare 

informare 

comunicare 

cunoastere 

participare 

implicare 

angajament

asumare

2. Centrul de Informare 
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Actiuni si instrumente  
Activitati si instrumente  
 Calendar 

Ghidarea vizitatorilor privind sursele de informare, prin acces liber 
la Internet (6 PC-uri), e-mail-uri, solicitari de informare prin telefon, 
scrisori, acces la publicatii gratuite  

Permanent, program zilnic cu 
publicul: 11-17, de luni pana vineri 

Actualizarea continutului site-ului www.infoeuropa.ro, pe sectiuni: 
programe de finantare, arhive media si de stiri, persoane de 
contact, publicatii, intrebari frecvente, altele  

Permanent  

Scrierea si actualizarea de publicatii (fise de sector, fise de 
program, Teme Europene, 10 Intrebari, brosuri, altele), 
multiplicarea si încărcarea lor pe site, editarea şi distribuirea unui 
buletin lunar on-line (adresat în principal multiplicatorilor de 
informaţie europeana)    

Permanent  

Sprijin logistic pentru evenimente media (organizate în principal de 
catre Delegaţie, dar si de partenerii ei) 

In functie de agenda de evenimente 
media  

Vizite in grup organizate la Centrul de Informare (pentru scoli, 
studenti, bibliotecari, jurnalisti straini si alti specialisti)  La cerere  

Gazduirea unor evenimente speciale (expoziţii, lansari de carte, 
sesiuni de informare etc.) La cerere  

 
 
Activitati derulate pana la momentul actual  
1 ianuarie – 30 aprilie 2005 
 
Numarul total de vizitatori: 2563 
Numarul total de apeluri telefonice: 841 
Numarul total de email-uri: 524 
Numarul total de pagini multiplicate pentru distribuire gratuita: 98633 
Distributie directa la 550 de adrese, 2254 kg de materiale   
Evenimente derulate la Centru (altele decat conferinte de presa): 34 
 
• Mailing direct, jocuri de puzzle pentru concursul national Clasa EUROPAtru: 1 430 seturi de puzzle 

trimise la 74 scoli in Bucuresti si 641 scoli in 18 judete  
• Mailing direct pentru Ziua Europei - 87 adrese; pachet standard  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 1 
 

 14

 
 
 
 
 
Mediul de comunicare: Internetul a devenit un instrument folosit din ce în ce mai mult de specialişti, 
studenţi, reprezentanţi ai IMM-urilor şi ONG-urilor, media şi alţii, fiind o sursă accesată zilnic. Situl 
www.infoeuropa.ro, administrat încă din 1999 de către Centrul de Informare al Delegaţiei Comisiei Europene 
în România, este cel mai cuprinzător portal de limbă română, având ca subiect afacerile europene. Este 
bilingv şi face trimitere către sursele oficiale, având o solidă bază de date de surse de informare, inclusiv cele 
referitoare la utilizarea fondurilor Uniunii Europene în România. Ca răspuns la rapida schimbare a mediului 
Internet şi la reacţia utilizatorilor, situl a fost reorganizat de trei ori din septembrie 1999. La sfârşitul anului 
2004 conţinutul sitului a ajuns la peste 22.000 de pagini (atât în română cât şi în engleză). Numărul total al 
vizitelor în perioada decembrie 1999 -decembrie 2004 a fost de 1.245.000, iar în luna noiembrie 2004, s-au 
înregistrat cele mai multe vizite pe site: 66.648. 
 
Obiective: 
• Să reprezinte situl oficial al Delegaţiei Comisiei Europene în România; 
• Să ofere publicului general informaţie actualizată cu privire la Uniunea Europeană 
 
Obiectivele sitului sunt subordonate obiectivelor strategice al Strategiei de comunicare, anume  
1: îmbunătăţirea informării publicului cu privire la subiectele cheie ale aderării la Uniunea Europeană, şi  
2: să asigure continuarea comuicării după anul 2007. 
 
 
Grupurile ţintă şi nivelul de implicare pe care Delegaţia doreşte să îl atingă cu fiecare dintre grupuri: 
1. Publicul general/de la conştientizare la informare; 
2. Reţea/de la cunoaştere la implicare; 
3. Media (naţională şi locală)/ de la informare la cunoaştere 
4. NGO-uri /cunoaştere 
5. Instituţii/persoane care caută informaţii despre finanţările UE/informare 
 

 
 
 

Principalele subiecte 
Comunicarea cu aceste grupuri ţintă va acoperi în principal (dar nu în exclusivitate), următoarele subiecte: 
• Aderarea României la Uniunea Europeană; 
• Sprijinul financiar al Uniunii Europene pentru România; 
• Valorile Uniunii Europene; 
• Politicile Uniunii Europene şi instituţiile sale; 
 

constientizare 

informare 

comunicare 

cunoastere 

participare 

implicare 

angajament

asumare

3. Pagina de Internet: www.infoeuropa.ro 
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Acţiuni şi instrumente 
• Administrarea conţinutului (cercetare, traducere, editare, procesare multimedia, actualizările bazei de 

date); 
• Chat-urile lunare pe subiecte de interes; chat-urile sunt deschise tuturor vizitatorilor, după procedura 

prealabilă de înregistrare; 
• PrioriMail - serviciu de avertizare despre noutăţile din site. 
 
 
Versiuni precedente 
 
 

 
2001 

 
2003 

 
2004 
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Implementare până în prezent 
Vizite înregistrate pe perioada de implementare (din 1999 pana in aprilie 2005):  1.552.000 
11 800 abonaţi la Priorimail (înregistraţi în aprilie 2005) 
 
1 ian. – 30 aprilie 2005 
 
Vizite in 2005 Ianuarie : 60.605 

Februarie: 65.233 
Martie: 89.168 
Aprilie: 83.026 

Noi dezvoltari 
pe site 

 nouă secţiune dedicată Reţelei multiplicatorilor: hartă şi contactele multiplicatorilor de 
informaţie europeană  

 Pagini dedicate pentru informare cu privire la proiectele finanţate din Fondul Europa 
(scurtă descriere a proiectelor, contacte, agenda) 

 Formular de inscriere online pentru jurnalistii care doresc sa participe la trainingul 
„Mester Fare” 

 Re-organizarea paginii „Informare si comunicare” 
 Optimizarea functiei de printare a paginilor  
 Site Fondul Europa – editia 2005 
 Site Mester Fare  
 Site Team Europe (finalizat, continutul urmeaza a fi adaugat) 
 Reorganizare a structurii de continut 
 Sectiune noua: Clauza de salvgardare 

 
Chat  12 ian: Chat despre programele finanţate prin Fondul Europa, 27 participanţi  

21 febr: Chat despre „Valori romanesti – valori europene”, 50 participanti  
15 martie: Chat despre Eurobarometrul 62, cu Dumitru Sandu, 31 participanti 
25 aprilie: Chat despre semnarea Tratatul de Aderare, cu Jonathan Scheele, 30 
participanti 
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Mediul de comunicare:  
Pentru strategia de comunicare din 2001 a Delegaţiei Comisiei Europene s-a apreciat că un grup ţintă 
important îl formează copiii. La ei se poate ajunge uşor prin intermediul şcolilor şi reprezintă un vector de 
comunicare către alte grupuri: pensionari (bunicii lor) şi publicul larg (părinţii lor). Pe de altă parte, pentru ei 
este nevoie de un limbaj special şi un format atractiv al instrumentelor de comunicare (vizual / colorat / 
amuzant), copiii putându-se concentra doar pentru perioade scurte de timp. Ca urmare, au fost propuse o 
serie de instrumente de comunicare, au fost verificate prin mijloace de cercetare şi ulterior produse. 
 
Obiective:  
 

• Adaptarea informaţiilor la nevoile specifice grupului ţintă (copii, tineret, rural), (obiectivul 1.b al 
strategiei de comunicare) 

 
Grupurile ţintă şi nivelul de implicare pe care Delegaţia vrea să îl atingă cu fiecare grup ţintă 
 
Copii între 7 şi 10 ani Conştientizare 
Copii între 11 şi 14 ani  conştientizare 
profesori Participare şi implicare  
inspectori Participare şi implicare 

 
 
 

 
 
 
Principalele teme 
 
Comunicarea cu acest grup ţintă vizează în principal (dar nu exclusiv) următoarele teme: 

• Valorile Uniunii Europene 
• Istoria Uniunii Europene 
• Date despre statele membre  

 
 
Acţiuni şi instrumente 
 
1. Programul pentru copii Clasa EUROPAtru a fost iniţiat la 1 iunie 2002. Copiii (din clasele a 4-a) sunt 
invitaţi la Centrul de Informare pentru un joc-concurs bazat pe un material informativ (un CD interactiv despre 
toate Statele Membre). Copiii sunt însoţiţi de un personaj într-o călătorie virtuală prin toată Europa, pentu a 
afla informaţii despre ţările membre. Copiii sunt însoţiţi de profesorii lor, care se implică în această acţiune şi 
le dau elevilor informaţii suplimentare, devenind astfel, ei înşişi, un grup ţintă pentru strategia de comunicare 
a Delegaţiei CE. 

constientizare 

informare 

comunicare 

cunoastere 

participare 

implicare 

angajament

asumare

4. Campanie pentru copii 
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În 2003 şi 2004, programul a fost replicat cu success, cu ajutorul Ministerului Educaţiei şi administraţiei locale. 
Numărul copiilor expuşi la informaţie a depăşit 7 000 în doi ani de zile. Programul continuă în fiecare 
săptămână la Centrul de Informare. 
 

2. “Stelute pentru Europa”– program TV  
Programul desfăşurat săptămânal la Centrul de Informare a atras atenţia TVR şi, ca urmare, a fost proiectat 
un format specific pentru TV. Emisiunea este realizată în co-producţie cu TVR şi este difuzată în fiecare 
sâmbătă pe TVR2. Emisiunea constă într-un concurs între două echipe. Echipele sunt selectate în prealabil 
de Ministerul Educaţiei (prin Inspectoratele Şcolare Judeţene), sunt filmate la şcolile lor şi aduse apoi pe 
platoul de filmare al TVR pentru a-şi testa cunoştinţele despre statele UE. 
 
Emisiunea “Steluţe pentru Europa” a fost lansat în octombrie 2004 şi urmează a fi difuzată până în iunie 
2005. 
 

3. Site pentru copii “ Descopera Europa”  
 
Internetul este din ce în ce mai atractiv pentru copii, începând de la vârste fragede. Va fi construit un site 
dedicate copiilor, în timp ce www.infoeuropa.ro este, de asemenea, folosit pentru profesori / inspectori şi 
copii, în ocazii speciale (de Crăciun) 
 

4. Kit de materiale informative 
Toate programele pentru copii se bazează pe materiale informative (publicaţii, fişe, puzzle, hărţi, CD şi alte 
produse multi-media interactive). Se fac cercetări constante pentru actualizarea conţinutului şi noi produse 
sunt proiectate şi realizate, ca urmare a activităţii de cercetare (focus grup) şi a sugestiilor venite de la copii. 
 
Calendar 
 
Acţiuni şi instrumente Calendar  
1. Clasa “EUROPAtru”  
la Centrul de Informare şi în ţară 

În fiecare vineri la Centru de Informare 
(când nu sunt programate alte evenimente) 

Concurs naţional martie - mai 

Program aniversar (3 ani de existenţă) Începutul lui iunie 

2. emisiune TV "Steluţe pentru Europa" Septembrie 2004 – iunie 2005 

3. Web site "Descopera Europa" Lansare: martie 2005 

4. Kit de materiale informative 
- CD-ROM 
- puzzle 
- Publicaţii (re-editare, publicaţii noi) 

ianuarie - aprilie 
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Activităţi derulate până la momentul actual 
1 ianuarie – 30 aprilie 2005 
 
1. Clasa “EUROPAtru”  
participare Sc. Gen. 182   4 februarie 
participare Sc. Gen. 175  11 februarie 
Lansarea concursului national Clasa EUROPAtru  7 martie 
650 de scoli din Bucuresti si din 19 judete s-au inscris in 
concurs 7 -17 martie 

Au fost expediate 74 de  CD-uri Clasa EUROPAtru catre 74 
de scoli din Bucuresti si 630 catre cele 18 Inspectorate 
Scolare inscrise in program 

27-28 martie 

Au fost expediate 148 de puzzle-uri pentru 74 de scoli din 
Bucuresti si 1282 catre cele 18 Inspectorate Scolare inscrise 
in program 

25 aprilie  

Programul pentru copii "Clasa EUROPAtru" - Scoala 152 
Uruguay 8 aprilie 

Grup de elevi de la Liceul Stefan Odobleja din Bucuresti 
viziteaza Centrul de Informare  28 aprilie 

2. Emisiunea TV “Steluţe pentru Europa” 
Selectie copii si filmari exterioare in judetele Alba (Alba Iulia, 
Blaj), Sibiu (Marsa, Medias si Sibiu) si Valcea (Dragasani si 
Rm Valcea)  

12-14 ianuarie 

Selectie copii si filmari exterioare in Bucuresti  (scoala 
Cervantes) 

19 ianuarie 

Filmare in studio 2 emisiuni cu scoli din Galati, Bucuresti  si 
Varasti 21 ianuarie 

Transmitere emisiuni filmate in sezonul anterior (reluari)  Saptamanal, sambata in luna ianuarie 
Filmare in studio 2 emisiuni cu scoli din judetul Valcea si 
Bucuresti    4 februarie 

Filmare in studio cu scoli din judetele Sibiu si Alba  18 februarie 
Selectie copii si filmari exterioare in 2 scoli din Bucuresti (Sc. 
5 si 45) 25 februarie  

Transmitere emisiuni noi (Franta, Suedia, Slovacia, 
Danemarca)  

Saptamanal, sambata incepand cu 4 
februarie 

Selectie copii si filmari exterioare in 3 scoli din Bucuresti (Sc. 
149, 139, 141) 11 martie 

Selectie copii si filmari exterioare in 2 scoli din Bucuresti (Sc. 
79 si 75) 15 martie 

Selectie copii si filmari exterioare in 3 scoli din judetul Dolj 
(Craiova, Podari) 16 martie  

Selectie copii si filmari exterioare in 2 scoli din Bucuresti (Sc. 
85 si 73) 17 martie 

Filmare in studio 2 emisiuni (Polonia si Luxemburg) cu scoli 
din Bucuresti si Dolj 18 martie 

Transmitere emisiuni noi (Irlanda, Portugalia, Austria, 
Letonia) 

Saptamanal, sambata incepand cu 5 
martie 

Selectie copii si filmari exterioare in Bucuresti  (Scoala 
Ronald Lauder) 30 martie 

Filmare in studio 3 emisiuni (Estonia, Cipru, Germania) cu 
scoli din Bucuresti  4 aprilie 

Selectie copii si filmari exterioare in Bucuresti  (Fundatia 
Chance for life) 11 aprilie  

Selectie copii si filmari exterioare in 2 scoli din Bucuresti (Sc. 
7 si 28) 12 aprilie 

Filmare in studio 2 emisiuni (Lituania si Slovenia) cu scoli din 
Bucuresti (Scoala nr. 28 si 7) si echipa de la Chance for life 22 aprilie  
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Selectie copii si filmari exterioare in 2 scoli din Bucuresti (Sc. 
12 si 28) 27 aprilie  

Transmitere emisiuni noi (Luxemburg, Polonia, Estonia, 
Cipru, Germania) 

Saptamanal, in fiecare sambata a lunii 
aprilie 

3. Web site “Descoperă Europa” Lucru pe conţinut şi grafică 
4. Kit de materiale informative  
S-a lansat Concurs National Clasa Europatru. S-au inscris 
630 de scoli din 18 judete si Bucuresti  

martie 

200 CD-uri au fost multiplicate pentru scolile participante la 
Programul National Clasa Europatru 

martie 

630 de CDuri au fost trimise pentru prima faza a concursului 17 martie 
1500 de puzzle-uri au fost produse aprilie 
1260 de puzzle-uri au fost trimise celor 630 de scoli, pentru 
faza a doua a concursului 

25 aprilie 
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Mediul de comunicare: 
 
Grupul ţintă are foarte multe resurse (în termeni de comunicare). Tinerii învaţă repede şi doresc să fie 
implicaţi. Nu le place să li se spună ce să facă, ci să descopere ei înşişi. Sunt extrem de receptivi şi de 
selectivi în ceea ce priveşte calitatea informaţiei furnizate şi relevanţa acesteia pentru ei. Vor să fie luaţi în 
serios şi consideraţi parteneri egali.  
 
Obiectiv:  
• Adaptarea informaţiei la nevoile speciale ale grupului ţintă  (copii, tineret, populaţia din mediul rural), 

(obiectivul 1.b al strategiei de comunicare) 
 
 
Grupuri ţintă 
Tinerii, conform împărţirii fireşti pe domenii de interes, în funcţie de vârstă: 15-19 ani (liceu) şi 20-25 ani 
(studenţi)  
 
Nivelul de implicare pe care Delegaţia vrea să îl atingă la acest grup: 
Informare, comunicare şi participare (în funcţie de punctul de plecare pentru fiecare membru al grupului)  
 

 
 
 
Principalele teme 
Comunicarea cu acest grup ţintă va acoperi, în principal, (dar nu exclusiv) următoarele teme: 

• România în Uniunea Europeană  
• Valorile Uniunii Europene 

 
 

Activităţi & Instrumente Calendar 

1. www.15-25.ro, site web dedicat grupului de vârstă 15-25. Are titlul 
Motor de Căutare a Vocaţiei (în Europa). Secţiunile site-ului se referă la: 
burse, călătorii, stil de viaţă, educaţie, mediu, voluntariat, info, sondaje 
de opinie, fotografii. Site-ul are, de asemenea, un forum şi un buletin 
informativ, în format html. Cea mai mare parte a conţinutului este furnizat 
de către parteneri (ONG-urile de tineret) 

 

Actualizări şi administrare Permanent 
Promovare februarie - iunie 
Pagini noi Vara 2005 

2. Dezbateri cu Şeful Delegaţiei sau cu alte oficialităţi UE ianuarie-octombrie 2005 

conştientizare 

informare 

communicare 

cunoaştere 

participare 

implicare 

angajament

asumare

5. Tineret 
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3. Concursul de proiecte ‘Europa la liceu’, a doua ediţie decembrie 2004 – mai 2005 

4. Participarea Delegaţiei Comisiei Europene la 
activităţi/evenimente sau la conferinţe organizate de către parteneri Permanent  

5. Reţea activă a organizaţiilor de tineret  

Legături permanente Permanent  

Sesiuni de informare (pe surse de informaţii) Conform programului 
partenerilor 

Conferinţa anuală Toamna 2005 
 
 
Activităţi derulate până la momentul actual  
1 ianuarie – 18 mai 
 

1. www.15-25.ro 

Dezvoltare continut 
Conturi de utilizatori inregistrate pe site:  
1332 
(472 fete, 860 baieti) 
Sectiune noua: “Concursuri” 
Noutati adaugate : 31 
Anunturi de burse active : 23 

2. Dezbateri cu Şeful Delegaţiei sau 
cu alte oficialităţi UE Atelier 15-25 la Colegiul National “Carol I” din Craiova, 9 martie 

17.000 vizite pe site in perioada 29 ian. – 31 martie 
 
Pregătirea şi producerea de materiale informative (pliant, afiş, site 
web, stickere) 
Versiunea electronica a materialelor este disponibila pe site-ul 
concursului 
 
Sectiuni adaugate: 
 Evaluare regionala 
 Proiecte inscrise 
 Proiecte finaliste 
 Premii 

Lansarea oficiala a concursului (29 ianuarie). Lansarea 
concursului la nivel local (februarie) 
Inchiderea termenului pentru inscrierea in concurs (15 aprilie) 
Festivitatea de premiere (15 mai, Bucuresti) 

 Peste 200 invitati (32 echipe finalista, profesori, 
consultanti, ziaristi) 

 In deschidere: eveniment in aer liber – desene graffiti 
 S-au acordat 10 premii (inclusiv 7 premii speciale) 

Semnarea contractelor cu coordonatorii regionali (8). 65 de 
consultanti, care activeaza in 34 de judete 
Inaugurarea listei de discutii pentru consultanti 

Consultanta permanenta oferita coordonatorilor regionali si 
consultantilor 

3. ‘Europa la liceu’   

Juriul national nominalizat : Jonathan Scheele, Andi Moisescu, 
Catalina Ionescu (Jojo) 
Întâlnire  (29 ianuarie) 

5. Reţea activă a organizaţiilor de 
tineret  

Proiect rezultat din board-ul 15-25: 
“EUROPArere. Jurnal academic de integrare”. Revista electronica 
pentru studenti. Prima editie va fi lansata pana la 22 aprilie. 
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Mediul de comunicare: Deoarece populatia rurala in Romania reprezinta mai mult de 50%, lansarea unei 
campanii de comunicare necesita o cercetare in avans, pentru a identifica nevoile acestui segment de 
populatie. Campania de comunicare a Delegatiei pentru populatia din mediul rural a fost lansata la finele 
anului 2002, dupa realizarea unui studiu sociologic specializat: Eurobarometrul Rural, dat publicitatii pe 26 
februarie 2003. Rezultatele au fost folosite in proiectarea campaniei derulate in 2004. Am descoperit ca 
populatia din mediul rural este sceptica in ceea ce priveste beneficiile aduse de integrare, dar sustin 
integrarea in mare masura; nu se considera destul de informati asupra acestui subiect si si-ar dori sa dispuna 
de mai multe informatii; au incredere, cu predilectie, in lideri locali; ei mai obtin informatii din mass-media, in 
special televiziune, radio si ziarele locale.  
 
Obiectiv: 

• adaptarea informatiei la nevoile unui grup-tinta distinct (copii, tineri, mediul rural), (obiectivul 1.b al 
strategiei de comunicare). 

 
Grupuri-tinta:  
Populatia din mediul rural (traind in sate si orase mici). Urmarind o stratificare naturala, pentru simplificarea 
efortului de comunicare, populatia rurala a fost impartita in doua nivele: populatia rurala active (elitele rurale si 
populatia cu deprinderi antreprenoriale) si populatia pasiva (gospodariile de subzistenta).  
 
Principalele teme:  
Comunicarea cu aceste grupuri-tinta va acoperi in principal (dar nu exclusiv) urmatoarele teme: 

• Valori europene 
 
Nivelul de implicare asteptat de catre Delegatie din partea acestui grup: 

• informare, comunicare si participare din partea populatiei active; 
• constientizare din partea populatiei pasive. 

 

 
 
 
Actiuni si instrumente 
 
 
Actiuni si instrumente 
 

Calendar 

1. Concursul si campania de promovare “Satul 
European”. Ganditat la nivelul tuturor comunitatilor rurale 
prin incurajarea acestora in promovarea experientelor proprii 
din dezvoltarea comunitara si actiuni participative 

• Lansare (febr – martie) 
• Termenul limita pentru depunerea 

(dosarelor) (sfarsit aprilie) 
• Evaluare – mai 
• Concursul final – iunie 
• Difuzarea TV a filmelor de 

prezentare – toamna 

constientizare 

informare 

comunicare

cunoastere 

participare 

implicare 

angajament

asumare

6. Campania in mediul rural 
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2. Cercetarea va avea scopul sa: 
• ofere un instantaneu la debut (ce fel de probleme de la 

nivelul comunitatilor sunt specifice diferitelor tipuri de 
sate) 

• ofere un feedback in timp real in urma campaniei 
(schimbarea de comportament, actiuni intreprinse in 
urma informatiilor primite) 

• aduca detalii importante pentru calibrarea emisiunii TV 
finale 

• ofere ghidare pentru urmatoarele campanii de 
comunicare (gandite si implementate de “urmasii” 
Delegatiei, vezi obiectivele 2 ale strategiei de 
comunicare). 

• Stabilirea unui cadru artiuculat pentru un efort continuu 
de cercetare 

           ian – oct 2005 
 

 
 
Activitati derulate pana la momentul actual 
1 ianuarie – 30 aprilie 2005 
 

Continutul si conceptul grafic al materialelor informative si de promovare 
au fost finalizate si verificate (focus grup, vezi mai jos). Conform 
rezultatelor verificarii, materialul informativ (publicatia ziar) a fost 
restructurat, au fost identificate noi subiecte iar produsele au fost 
finalizate si tiparite 
 
Script pentru clipuri radio/TV finalizat si verificate (focus grup, vezi mai 
jos). Conform rezultatelor verificarii, scenariile au fost ajustate si s-au 
realizat versiunile finale  
 
Casa de productie a fost contactata si poate incepe productia 
 
Mecanismul de distributie a fost finalizat 
 

1. Satul European 

S-a stabilit calendarul final si s-a realizat un acord cu TVR pentru 
parteneriat in campanie. 
 
In conformitate cu noul calendar, distributia materialelor este programata 
pentru inceputul lunii mai, iar inscrierile se vor face in perioada 15 mai – 
15 iunie. 
 
Au fost stabilite cele 6 localitati, proiectul a fost finalizat si cercetarea a 
inceput 
 

2. Cercetarea 

S-au organizat pe 25 si 27 martie 2 focus grupuri pentru verificarea 
materialelor promotionale. Rezultatele au fost folosite pentru a ajusta 
formele finale ale materialelor informative si de promovare. 
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Mediul de comunicare: România este o ţară mare, cu multe specificităţi, la baza cărora stau diferenţe 
istorice, economice, sociale şi culturale. Pentru o comunicare eficientă trebuie avute în vedere toate aceste 
particularităţi. În anul 2000, Delegaţia Comisiei Europene a decis să creeze şi să dezvolte la nivel naţional o 
reţea de multiplicatori de informaţie europeană. Misiunea reţelei era selectarea, adaptarea şi realizarea de 
informaţie europeană pentru oamenii şi comunităţile care reprezintă grupurile ţintă ale acestor multiplicatori. 
Reţeaua include aproximativ 700 de contacte (persoane şi instituţii) care au disponibilitatea şi expertiza în a 
oferi informaţie europeană adresată nevoilor specifice ale oamenilor din diferite regiuni ale ţării. 
 
Obiectiv:  

• să aducă informaţie mai aproape de casele şi interesele cetăţenilor (obiectivul 1.c al strategiei de 
comunicare) 

 
Grupuri ţintă: 
1. administraţia publică 

• administraţia centrală (organisme cu responsabilităţi în procesul de diseminare de informaţie 
europeană, cum sunt Ministerul Integrării, Ministerul Finanţelor, Ministerul Educaţiei şi 
Inspectoratele judeţene, Agenţia pentru strategii guvernamentale (fostul Minister pentru 
informaţii publice), Ministerul Agriculturii – Agenţia Sapard, Institutul European din România, 
comisiile de specialitate din Parlamentul României etc.), 

• administraţia locală (departamente de integrare europeană din cadrul Prefecturilor şi 
Consiliilor Judeţene, Agenţii de Dezvoltare Regională, Agenţii Regionale Sapard, Centre 
Euro-Info ) 

2. media (naţională şi locală) 
3. parteneri Europa (campanii de informare şi ONG-uri care beneficiază de finanţări comunitare pentru 

diseminare de informaţie europeană) şi Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC-uri) 
4. ONG-uri (care au ca obiectiv secundar activitatea de informare a grupurilor lor ţintă cu privire la impactul 

specific al aderării României la Uniunea Europeană) 
5. biblioteci 
 
Nivelul de implicare pe care Delegaţia doreşte să-l atingă cu fiecare dintre grupuri: 
1. Participare (pentru toate organismele din administraţia publică) 
2. Conştientizare, informare şi cunoaştere pentru media (în funcţie de punctual de plecare al fiecărui 

membru al grupului ţintă) 
3. Angajament (pentru partenerii Europa şi BCC-uri) 
4. Cunoaştere (pentru ONG-uri) 
5. Informaţie spre cunoaştere pentru biblioteci (care trebuie percepute ca surse de informare pentru ceilalţi 

membri ai reţelei, nu ca puncte active) 
 
 
 

 conştientizare 

informare 

comunicare 

cunoaştere 

participare 

implicare 

angajament

asumare

7. Networking 
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Teme primordiale 
 
Comunicarea cu aceste grupuri ţintă va acoperi în principal (dar nu exclusiv) următoarele arii: 

• Finanţare UE 
• Valori europene 
• Politici şi instituţii comunitare 

 
Acţiuni şi instrumente 
• Vizite regionale, care facilitează contactul direct cu reprezentanţii UE (Seful Delegaţiei, în timpul vizitelor 

regionale lunare şi/sau angajaţi ai Delegaţiei) şi Infoeuropa tururi (vizite ale Centrului de Informare, cu 
standuri cu publicaţii şi Infokiosk) 

• Suport pentru reţea (acordat de Centrul de Informare al Comisiei Europene) şi linia telefonică pentru reţea 
• Concursuri pentru reţea 
• Conferinţa Naţională a Multiplicatorilor – Convenţii Regionale 
• Protocoale de parteneriat in activitatea de comunicare, incheiate intre Delegatia Comisiei Europene si 

autoritatile locale. Acestea au rolul de pune la dispozitia autoritatilor locale expertiza si instrumentele 
dezvoltate de catre Delegatie in cadrul propriului Program de Comunicare. Autoritatile locale, la randul lor, 
elaboreaza programe de lucru care sunt anexate protocoalelor de parteneriat 

• Programul de formare a formatorilor (ToT) 
• Distributie directă (în mod regulat sau la cerere) 
• Voluntariat la Centrul de Informare 
• Extranet 
• Team Europe (lista conferenţiarilor pe teme europene) 
• Newsletter Infoeuropa (cu rubrica dedicată reţelei) 
 
 
Calendar 
Vizite regionale: 
 

Luna Judeţ/ judeţe 
Ianuarie Buzau & Vrancea 
martie Dolj & Mehedinti 
sfârşit de martie/ început 
de aprilie 

Cluj & Mures 

jumătatea lui iunie Constanta 
început de iulie Satu Mare & Maramures 
septembrie Prahova & Brasov 
octombrie Arges & Olt 
noiembrie Vaslui & Piatra Neamt 
decembrie Calarasi & Ialomita/ 

Dambovita 
 
Convenţii regionale: 

Februarie: Oradea (RDA 5 + RDA 6) 
Martie: Craiova (RDA 3 + RDA 4) 
Aprilie: Brasov (RDA 7 + RDA 2) 
Mai: Iasi (RDA 1) 
Iunie: Bucureşti(RDA 8)  
 

Team Europe 
Februarie: seminar dedicat pentru întreaga echipă de lectori 
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Activitati derulate până în prezent 
1 ianuarie - 28 aprilie 2005 
 
1. Vizite regionale  
Vizită regională (Buzau, Vrancea) 19-21 ianuarie 
Vizită regională (Mehedinti, Dolj)  7-10 martie 
Vizită regională (Braşov) 4-5 aprilie  
2. Suport pentru retea permanent  
Mailing dedicat zilei de 9 Mai – Ziua Europei (~100 adrese)  aprilie 
3. Conferinţa Naţională a Multiplicatorilor – Convenţii Regionale  
Întâlniri pregătitoare pentru convenţiile regionale (pre-convenţii), Regiunile 
de Dezvoltare Vest si Nord-Vest 

13-14 ianuarie 
(Timisoara) 

Întâlnire pregătitoare pentru convenţia regionala (pre-convenţie), 
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est 22 ianuarie (Iasi) 

Întâlnire pregătitoare pentru convenţia regionala (pre-convenţie), 
Regiunea de Dezvoltare Centru 28 ianuarie (Busteni) 

Întâlnire pregătitoare pentru convenţia regionala (pre-convenţie), 
Regiunea de Dezvoltare Sud Vest 4 februarie (Craiova) 

Întâlniri pregătitoare pentru convenţiile regionale (pre-convenţii), Regiunile 
de Dezvoltare Sud si Sud-Est 7 februarie (Bucuresti) 

Conventia Regionala pentru multiplicatori de informatie europeana – 
Oradea 14-15 februarie 

Conventia Regionala pentru multiplicatori de informatie europeana – 
Craiova 10-11 martie 

Conventia Regionala pentru multiplicatori de informatie europeana – 
Sinaia 5-6 aprilie 

4. Protocoale de parteneriat in activitatea de comunicare  
Semnarea parteneriatelor in activitatea de comunicare pe teme europene 
cu autoritatile locale din Regiunile de Dezvoltarea Vest si Nord-Vest si cu 
ANBCC  

14 februarie  

Semnarea parteneriatelor in activitatea de comunicare pe teme europene 
cu autoritatile locale din Regiunile de Dezvoltarea Sud si Sud-Vest  10 martie  

Semnarea parteneriatelor in activitatea de comunicare pe teme europene 
cu ADR Vest 18 martie 

Semnarea parteneriatelor in activitatea de comunicare pe teme europene 
cu autoritatile locale din Regiunile de Dezvoltarea Centru si Sud-Est  5 aprilie 

5. Programul de formare a formatorilor (ToT)  
lansare de apel pentru propuneri; 5 ianuarie 
inscriere participanti 5 – 17 ianuarie 
calendarul sesiunilor de training a fost stabilit : 14-18 martie 

28 martie – 1 aprilie 
 4 - 8 aprilie 
11 - 15 aprilie 

finalizarea manualului 16 martie – 1 aprilie 
6. Voluntariat la Centrul de Informare permanent 
7. Extranet  
O noua pagina web dedicata Retelei a inlocuit Extranetul, este online.  Data estimata pentru 

lansare oficiala: 6 mai 
8. Team Europe (lista conferenţiarilor pe teme europene)  
Pagina web a fost finalizata 21 martie 
Actualizare continut aprilie 
9. Newsletter Infoeuropa (cu rubrica dedicată reţelei)  
Newsletter nr 29 (online) 14 ianuarie 
Newsletter no 30 (online) 16 februarie 
Newsletter no 31 (online) 10 martie 
Newsletter no 32 (online) 11 aprilie 
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Mediul de comunicare: fiind condiţionate de cerere, activităţile de comunicare s-au concentrat până în 
prezent asupra fondurilor UE şi a progresului înregistrat în procesul de integrare. Cu toate acestea, având în 
vedere faptul că momentul aderării se apropie, nevoia de a înţelege valorile reprezentate de UE, precum şi 
corespondenţa lor la nivelul valorilor româneşti, a impus necesitatea unei noi abordări: plasarea accentului 
mai degrabă asupra valorilor UE, decât asupra instituţiilor şi politicilor UE şi a procesului de integrare. O 
primă enunţare a acestor valori este făcută în cadrul Constituţiei Europene, însă o dezbatere mai pe larg a lor 
ar putea completa tabloul.  
 
Obiectiv: 

• stimularea dezbaterii publice a valorilor europene (obiectivul 1.d al strategiei de comunicare) 
 
Grupuri-ţintă şi nivelul de implicare pe care Delegaţia doreşte să-l atingă cu fiecare dintre grupuri  
 
o Media: de la comunicare la cunoaştere  
o Mediul universitar: cunoaştere 
o Biserica: informare  
o Lideri de opinie: participare  
o Artişti: participare  
o Tinerii: informare 
o Copiiii: conştientizare  
o Populaţia din mediul rural: conştientizare  
o Publicul larg: conştientizare 
 

 
 
Acţiuni şi instrumente  
 

Grupul-ţintă Acţiuni şi instrumente Calendar  

Media  Competiţia „Reporter european” Înscrieri în perioada ian.-nov. 2005  
Rezultate: decembrie 2005  

Concurs de eseuri cu tema „Valori 
europene” 

Nov 2004: lansare  
3 ian – termen limită pentru depunerea rezumatelor  
31 martie – termen limită pentru depunerea 
lucrărilor în formă finală 
1-29 aprilie –evaluare  
mai: decernarea premiilor  

Mediul 
universitar şi 
publicul larg 

Evenimente Team Europa  Ian – Oct 

Biserica Întâlniri la nivel regional  Lunar  

conştientizare  

informare 

comunicare 

cunoaştere 

participare 

implicare 

angajament

asumare

8. Comunicare privind valorile europene 



Anexa 1 
 

 29

 Participarea reciprocă la 
evenimentele fiecăreia dintre părţi  

 
În funcţie de programul fiecăreia dintre părţi  

Discuţii Lunar  Liderii de 
opinie şi 
publicul larg  Cercetare pe tema valorilor  Ian-Febr 

 
Artişti 

Eurobarometru vizual: Concurs 
dedicat de artă vizuală 
contemporană  

Ian – Mai 2005 
Lansarea: 8 Febr.  
Seminarii în Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timişoara, pe 12 
şi 19 martie 
Termenul limită pentru depunerea lucrărilor 
participante: sfârşitul lui aprilie  
Decernarea premiilor – sfârşitul lui iunie  

Website (concursuri, interactivitate, 
liste de discuţii) Ianuarie-Oct 2005 

Concursuri pe web sau organizate 
prin reţeaua 15-25 Ianuarie-Oct 2005 

Dezbateri Ianuarie-Oct 2005 

Competiţia „Europa la liceu” Dec. 2004 – Mai 2005 
Lansarea: 29 Ian, Buşteni 

 
Tinerii 

Publicaţii  Ianuarie-Oct 2005 

Serial TV Stelute pentru Europa În fiecare sâmbătă, la 10.30, pe TVR2, începând cu 
23 octombrie  

www.descoperaeuropa.ro, 
secţiunea dedicată copiilor  Lansarea: sfârşitul lui martie  

  
Copiii 

Publicaţii  Febr – Iunie 2005 

Populaţia din 
mediul rural 

Competiţia „Satul European” 
(adresat comunităţilor rurale care 
promovează valorile europene): 

• Publicaţia „Satul European” 
(anunţarea concursului)  

• 6 zone de observare rurală 
(cercetare calitativă) 

• scurte filme de prezentare 
despre comunităţile rurale 
pre-selectate 

• Program TV despre 
comunităţile rurale 
câştigătoare  

Ian – Oct  

Cercetare  Ian - Febr 
Videoclipuri menite a încuraja 
publicul larg să se informeze Ian - Febr 

Publicaţii  Permanent  
Publicul larg  

Liste de discuţie  Permanent  
 
Activitati derulate pana la momentul actual  
1 ianuarie – 30 aprilie 2005 
 
Concursul de eseuri  Din cele 75 de propuneri de rezumate au fost selectionate 10. 

Autorii au elaborat eseurile care sunt in curs de a fi evaluate 
de juriu. 
  

Eurobarometru vizual: concurs de arte 
vizuale  

Programul a fost lansat, au avut loc 8 seminarii pregatitoare, 
in 12 martie (Bucuresti, Iasi, Timisoara, Cluj) si 19 martie 
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(Bucuresti, Iasi, Timisoara, Cluj). Au fost jurizate 104 
proiecte.(26 Bucuresti, 55 Cluj, 13 Iasi, 10 Timisoara) 
 
Au fost selectate un numar de 27 de lucrari. (9 Bucuresti; 13 
Cluj; 4 Iasi; 1 Timisoara) ce urmeaza a fi finalizate pana la 
inceputul lunii iunie. 
 

Satul European vezi raportul privind POPULATIA RURALA 
Europa la Liceu vezi raportul privind TINERET 
Serial TV Stelute pentru Europa vezi raportul privind COPII 
www.descoperaeuropa.ro, secţiunea 
dedicată copiilor  

vezi raportul privind COPII 
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Mediul de comunicare  
 
Programele de finantare au reprezentat principalul subiect al programului de informare si comunicare al 
Delegatiei Comisiei Europene în România, în ultimii 5 ani. Aceasta pozitie a rezultat  ca urmare a unui interes 
sporit din partea publicului fata de acest subiect. 
 
Data aderarii României la UE se apropie, iar fondurile europene disponibile pentru a accelera procesul de 
pregatire al României sunt din ce in ce mai mari (aproximativ 900 de milioane de euro în 2004). Prin urmare, 
se impune ca un volum mai mare de informatii, referitoare la modul de folosire al acestor fonduri în România, 
sa fie pus nu doar la dispozitia potentialilor beneficiari, ci si a publicului larg. 
 
Obiectiv: 
 

• cresterea gradului de transparenta a modului în care sunt folosite fondurile din partea Uniunii 
Europene în România 

 
Grupuri ţintă: 
 

• Presa (locala si nationala); 
• Potentialii beneficiari ai fondurilor din partea Uniunii Europene: 

o IMM-uri; 
o Societatea civila; 
o Administratia publica 

• Autoritati de contractare si de implementare: 
o Ministerul Integrarii Europene (pentru Programele de Coeziune Economica si 
Sociala), Agentiile pentru Dezvoltare Regionala; 
o Ministerul Finantelor Publice (Phare, Ispa) 
o Agentia Sapard (inclusiv birourile sale regionale – Birourile Regionale de Implementare a 

Programului SAPARD - BRIPS) / Ministerul Agriculturii; 
• Partidele politice; 
• Biserica; 
• Utilizatorii de Internet. 

 
Principalele teme de comunicare: 
 
Comunicarea cu aceste grupuri tinta va acoperi urmatoarele teme: 

• Programele de finantare 
• Valorile europene sustinute prin alocarea acestor fonduri (precum solidaritatea cu regiunile mai putin 

dezvoltate, protectia consumatorilor, siguranta alimentara etc.) 
 
Nivelul de implicare pe care Delegatia doreste sa-l atinga cu fiecare dintre grupuri: 
 

• informare, comunicare si cunoastere - pentru presa; 
• informare - pentru potentialii beneficiari; 
• participare - pentru autoritatile de contractare si implementare; 
• constientizare - la nivelul partidelor politice; 
• informare - pentru biserica; 
• informare - pentru utilizatorii de Internet. 

9. Transparenţa fondurilor europene alocate României 
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Acţiuni şi instrumente / calendar: 
 
Grupuri ţintă Acţiuni şi instrumente  Calendar 
Presa 
 

 

• serie de cursuri de instruire privind ciclul de 
implementare a fondurilor UE (cu accent pe 
programele de dezvoltare regionala) pentru 
presa locala si nationala; 

 dintre principalele produse folosite în cadrul acestor 
cursuri de instruire este trusa de scule “Mester 
Fare” 
• reuniuni de informare (pe sectoare) 

• comunicate de presa / evenimente de presa 
 

 Ian. – Iunie 2005 
 
 
 
 
 
 

 Pe parcursul întregului 
an 

 Pe parcursul întregului 
an  

Potenţialii 
beneficiari ai 
fondurilor 
europene  

• Publicatii (Cum sa obtii finantare de la UE în 
2005; Cum se lucreaza cu Phare, Ispa si 
Sapard): 

o elaborare 
o distributie 

 
• Fise (26 de fise de sector, fise de lansare pentru 

toate programele deschise de-a lungul anului, 2 
fise de program pentru Ispa si Sapard); 

• Chestionare standard (pentru publicatiile de 
dimensiuni mari); 

 
• Pagina de chat pentru discutii cu caracter 

consultativ (asupra programelor de finantare) – 
Fondul Europa; 

• Distribuirea trusei de scule “Mesterul Fare” 

 
 
 

 Febr.–Aprilie 2005; 
 Mai – Dec. 2005 

 
 Pe parcursul întregului 

an; 
 
 

 Pe parcursul întregului 
an; 

 
 Ian. 2005; 

 
 

 La cerere sau atunci 
când se iveşte ocazia; 

Autorităţi de 
contractare şi 
agenţii de 
implementare  
 
 

• Cercetare privind modul în care opinia publica 
percepe folosirea fondurilor UE; 

• Distributie directa de materiale; 

• Întâlniri periodice pe teme legate de comunicare 

 Prima jumătate a anului 
2005;  

 Pe parcursul întregului 
an; 

 Pe parcursul întregului 
an; 

 
Partide politice  • Distributie a CD-ului cu publicatii; 

• Întâlniri cu membrii ai Parlamentului; 

 Mai 2005;  
 

 A doua parte a anului 
2005; 

conştientizare 

informare 

comunicare 

cunoaştere 

participare 

implicare 

angajament

asumare
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Grupuri ţintă Acţiuni şi instrumente  Calendar 
Biserica • Prezentari organizate cu ocazia diverselor 

evenimente la care participa sau care au fost 
organizate de reprezentanti ai Bisericii; 

 La cerere; 

Utilizatorii de 
Internet  

• Sectiune dedicata pe site-ul www.infoeuropa.ro, 
intitulata „Finantare”; 

• Priorimail: e-mail automat, care semnaleaza 
noutatile legate de programele de finantare 
europeana; 

• Versiune electronica a tuturor publicatiilor 
dedicate finantarii; 

• Versiune electronica a trusei de scule “Mester 
Fare”; 

 Pe parcursul întregului 
an; 

 Pe parcursul întregului 
an; 

 
 Începând cu ian. 2005 
 Începând cu martie 

2005 

 
 
Activitati derulate pana la momentul actual (1 ianuarie – 30 aprilie 2005) 
 
Presa 
 

 

Desfasurarea unei serii de 8 sesiuni de instruire pentru presa locala în: 
• Timisoara (14 ian. 2005) – pentru Regiunea de Vest; 
• Iasi (21 ian. 2005) – pentru Regiunea de Nord-Est; 
• Ploiesti (28 ian. 2005) – pentru Regiunea Sud –Muntenia; 
• Craiova (4 febr. 2005) – pentru Regiunea Vest – Oltenia; 
• Constanta (11 febr. 2005) – pentru Regiunea Sud-Est; 
• o Cluj Napoca (18 febr. 2005) – pentru Regiunea de Nord-Vest; 
• o Brasov (23 febr. 2005) – pentru Regiunea Centru; 
•   Bucuresti (16 martie 2005) – pentru Regiunea Bucuresti – Ilfov. 

Aceste sesiuni au fost organizate in parteneriat cu Ministerul Integrarii Europene 
(MIE), Directia pentru Dezvoltare Regionala. 
o Intalniri cu jurnalisti din presa nationala - Bucuresti ( 4 martie 2005, 15 aprilie 

2005)  
o Intalnire cu corespondentii straini in Romania (15 aprilie 2005); 
o Intalnire cu jurnalisti din jud. Valcea - Ramnicu Valcea  (30 martie 2005) – 

intalnire organizata in parteneriat cu MIE si Prefectura Valcea; 
 

Potenţialii 
beneficiari ai 
fondurilor 
europene 

• Finalizarea brosurii „Cum sa obtii finantare de la UE in 2005” (varianta in 
engleza) – sfarsitul lunii aprilie 2005 ; 

• Actualizarea brosurii „Cum se lucreaza cu Phare, Ispa si Sapard” 
(disponibila numai in romana)” – mijlocul lunii aprilie 2005; 

• Fise (26 de fise de sector, 2 fise de program – pentru Ispa si Sapard) – 
disponibile pe site-ul www.infoeuropa.ro si la Centrul de Informare; 

• Chat cu caracter consultativ (despre programele de finantare) – Fondul 
Europa – 12 ian. 2005; 

• Intalnire cu reprezentantii autoritatilor publice locale din jud. Valcea - 
organizata in parteneriat cu MIE si Consiliul Judetean Valcea – 30 martie 
2005; 

 
Autorităţi de 
contractare şi 
agenţii de 
implementare  
 

• 8 întâlniri cu Agentiile pentru Dezvoltare Regionala (ADR), vizand 
coordonarea aspectelor legate de comunicare (în special în ceea ce 
priveşte Finanţarea) 

o ADR 5 Vest – Timisoara - 13 ian. 2005;  
o ADR 1 Nord-est – Piatra Neamt - 20 ian. 2005; 
o ADR 4 Sud-vest - Oltenia – Craiova - 4 Febr. 05; 
o ADR 3 Sud - Muntenia  - Calarasi - 10 Febr. 2005; 
o ADR 2 Sud-Est  - Braila - 10 Febr. 2005; 
o ADR 6 Nord-Vest – Cluj Napoca - 16 Febr. 2005; 
o ADR 7 Centru – Alba Iulia - 17 Febr. 2005; 
o ADR 8 Bucuresti – Ilfov – 13 Aprilie 2005; 
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Partide politice - 
Biserica -  
Utilizatorii de 
Internet 

• Sectiune dedicata pe site-ul www.infoeuropa.ro, intitulata „Finantare” – 
actualizare permanenta a informatiei; 

• Versiunea electronica a tuturor publicatiilor dedicate finantarii – sarcina 
permanenta; 

 
 


