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ABSTRACT: With the integration into the European Union in our
country there have been established several specialized centers
on communication and information for different groups of people
and institutions. I will now report some of these European centers’
active role in public debates and public activities.
The “Europe Direct” European Information Centres have a pro‑
active role in stimulating public debate and dialogue. They are
hosted by various NGOs, municipalities, county councils, univer‑
sities and municipal libraries. Among the 30 Europe Direct centres
in Romania are: Europe Direct Bacau, the host structure Alecsan‑
dri University of Bacau, Europe Direct Comanesti host structure
Comanesti City Hall. The “Europe Direct” network is coordinated
by the European Commission Representation in Romania by Ioa‑
na Marchis – communication advisor.
Other European information centers: the European Documenta‑
tion Centre (EDC) study and research promoting and enhancing
European integration. CDE is working in Universities and research
institutes and make available to students and professionals com‑
prehensive information on legislation, policies and institutions of
the European Union; the Cultural Contact Point (CCP) is an office
to promote the Culture Programme (2007 – 2013) in Romania;
Enterprise Europe Network helps SMEs to develop their innova‑
tive potential and to raise their awareness on Commission policies;
EURES provides information, advice and services recruitment /
placement (finding candidate / job right) in benefit workers and
employers, as well as any citizen wishing to benefit from the free
movement of persons; EURODESK responses to requests from
young people about EU funding opportunities, as well as those
related to mobility; SOLVIT is a network solution problems, in
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which EU Member States work together to solve without using
legal procedures, problems occurred due to improper application
of Internal Market law by public authorities.
Suntem înconjurați de instituții care dețin un bagaj important de informații
pentru publicul larg. Trecem pe lângă acestea, ne uităm pe două panouri
afișate în stradă și rămânem cu atât. Timpul nu ne mai ajunge să ne oprim
pe loc, să mai citim o carte, un ziar de cultură și știință, să vizităm o bibli‑
otecă fie ea comunală sau municipală.
Odata cu integrarea României în Uniunea Europeană, în țara noastră
s‑au înființat mai multe centre specializate pe comunicare și informa‑
re pentru diferite categorii de persoane și instituții. Voi relata cateva din
aceste centre europene cu rol activ în dezbateri publice și activități cu
public larg.
Centrele de Informare Europeană „Europe Direct” au un rol proac‑
tiv în stimularea dezbaterilor și dialogului cu publicul larg. Acestea sunt
găzduite de diferite ONG‑uri, primării, consilii județene, universități sau
biblioteci municipale. În România sunt 30 de centre ce deservesc benefi‑
ciari din zonele rurale și urbane din mai multe județe cum ar fi: Constanța,
Brăila, Galați, Cluj, Argeș, Oradea, Craiova, Hunedoara, Prahova, Iași,
Maramureș, Harghita, Neamț, Covasna, Sibiu, Dâmbovița, Timiș, Mureș,
Alba, București.
În județul Bacău, se află un centru Europe Direct în cadrul Universi�‑
tății Vasile Alecsandri din Bacău și un centru în cadrul Primăriei Orașului
Comănești. Centrele de Informare „Europe Direct” oferă servicii de infor‑
mare ajustate la nevoile locale, se implică în acțiuni de comunicare și sunt
partenerii locali pentru activitățile de comunicare ale Reprezentanței Comi‑
siei Europene în România cu institutiile școlare, ong‑uri, administrațiile
publice locale și centrale și instituții de cultură. Rețeaua „Europe Direct”
este coordonată de către Reprezentanța Comisiei Europene în România
prin Ioana Marchiș – communication adviser.
Cele 15 Centre de Documentare Europeană (CDE) promovează și
consolidează studiul și cercetarea în domeniul integrării europene. CDE
funcționează în cadrul universităților și al institutelor de cercetare și pun
la dispoziția studenților și a specialiștilor informație aprofundată în dome‑
niul legislației, politicilor și instituțiilor Uniunii Europene. La CDE găsiți
publicații în toate domeniile care țin de construcția europeană precum și
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sprijin pentru accesarea online a informației europene specializate. Cateva
exemple de institutii ce gazduiesc CDE‑uri: Universitatea Vasile Alecsan‑
dri din Bacau, Camera de Comerț și Industrie Brașov, Academia de Studii
Economice București – Biblioteca Centrală, Universitatea Babeș Bolyai,
Facultatea de Studii Europene Cluj‑Napoca; Universitatea din Craiova;
Universitatea Danubius din Galați; Biblioteca Centrala Universitară „Mihai
Eminescu” din Iași; Universitatea Agora – Oradea; Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu.
Punctul de Contact Cultural (PCC) este un birou de promovare a Pro‑
gramului Cultura (2007 – 2013) în România. Acesta funcționează în cadrul
Departamentului pentru Programe Europene din Centrul de Cercetare și
Consultanță în Domeniul Culturii și face parte din rețeaua europeană a
punctelor de contact cultural.
Misiunea sa este să faciliteze accesul operatorilor culturali din Româ‑
nia la finanțările Programului Cultura prin: informații actualizate despre
oportunitățile existente, sprijin în găsirea de parteneri europeni pentru
cooperare, asistență tehnică gratuită în completarea dosarelor și promo‑
varea proiectelor finanțate. De asemenea, PCC poate oferi și informații
punctuale despre alte finanțări pentru cultură, îndrumând operatorii către
cele mai potrivite mecanisme pentru ideile lor de proiecte.
Scopul Enterprise Europe Network este de a ajuta intreprinderile mici
și mijlocii să își dezvolte potențialul de inovare și să le sensibilizeze cu
privire la politicile Comisiei Europene. Având aproape 600 de puncte de
contact și 3.000 de angajați cu experiență, EEN este cea mai largă rețea
din Europa care oferă servicii de informare și consultanta pentru intreprin‑
deri. Acestea sunt disponibile societăților comerciale de orice dimensiune,
indiferent dacă acestea desfăsoară activități de producție sau oferă servicii,
desi sunt orientate in primul rând către IMM‑uri, institute de cerceta‑
re, universități, centre tehnologice, agenții de dezvoltare a afacerilor și
inovării.
Scopul EURES este de a oferi informații, recomandări și servicii de
recrutare/plasare (găsire a candidatului/locului de muncă potrivit) în
beneficiul lucrătorilor și angajatorilor, precum și al oricărui cetățean care
dorește să beneficieze de principiul liberei circulații a persoanelor.
EURES este mult mai mult decât portalul pentru mobilitatea forței de
muncă, pe care îl vizitați în aceste clipe. EURES dispune de o rețea umană
formată din peste 850 de consilieri EURES care se află în contact zilnic cu
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solicitanții de locuri de muncă și angajatorii din întreaga Europă. În regiu‑
nile transfrontaliere europene, EURES joacă un rol important în furnizarea
de informații referitoare la toate tipurile de probleme legate de naveta
peste frontieră cu care se confruntă lucrătorii și angajatorii, precum și de
asistență pentru soluționarea acestora.
EURODESK răspunde la solicitările tinerilor legate de oportunitățile
de finanțare ale Uniunii Europene, precum și la cele legate de mobilitate.
Serviciul de informare Eurodesk facilitează gratuit accesul la informații
europene de interes pentru tineri și cei care lucrează cu tinerii în aproa‑
pe 30 de țări europene.
Europa nu duce lipsă de oportunități, dar ca să beneficiezi de ele, trebuie
să ai informații corecte. Serviciul Eurodesk este gata să te ajute să dai un sens
Europei, oferindu‑ți informația pe care o vrei, exact atunci când iți trebuie.
Eurodesk nu este doar un alt serviciu online: partenerii Eurodesk îți pot
prezenta diversele oportunități care ți s‑ar potrivi – în cazul în care îți
dorești să studiezi, să muncești, să participi la un schimb de tineret, să
fii voluntar european sau să călătorești într‑o altă țară europeană.
SOLVIT este o rețea de soluționare a problemelor, în cadrul căreia
statele membre ale UE conlucrează pentru a soluționa, fără utilizarea pro‑
cedurilor legale, problemele survenite datorită aplicării necorespunzătoare
a legislației privind piața internă, de către autoritățile publice. În fieca‑
re stat membru al Uniunii Europene (precum și în Norvegia, Islanda și
Lichtenstein) există un centru SOLVIT. Centrele SOLVIT pot sprijini în
rezolvarea plângerilor provenite atât din partea cetățenilor, cât și a între‑
prinderilor. Acestea fac parte din administrația națională și se angajează
să furnizeze soluții reale pentru problemele prezentate, într‑un termen de
zece săptămâni. Serviciile furnizate de către SOLVIT sunt gratuite.
SOVIT funcționează din luna iulie 2002. Comisia Europeană coordo‑
nează rețeaua, a cărei funcționare este asigurată de către statele membre,
furnizează baza de date, iar după caz, ajută la soluționarea mai rapidă a
problemei. Plângerile oficiale primite de către Comisie, pentru care se
întrevede o posibilitate reală de a fi soluționate altfel decât pe cale juridi‑
că, sunt trimise de asemenea către SOLVIT.

