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REFLECTÂND ASUPRA EUROPEI  

VADEMECUM DESTINAT MEMBRILOR COR PRIVIND ORGANIZAREA DE 

EVENIMENTE LOCALE 

 

CE ESTE INIȚIATIVA „REFLECTÂND ASUPRA EUROPEI” 

 

„Reflectând asupra Europei” este o inițiativă lansată de Comitetul European al Regiunilor pentru a 

pune la dispoziția cetățenilor un spațiu în care să își prezinte ideile, gândurile și opiniile cu privire la 

ce ar trebui să fie Uniunea Europeană. În acest context, autoritățile regionale și locale sunt invitate să 

se angajeze într-un dialog cu cetățenii și să adune informații legate de preocupările, gândurile, 

propunerile și ideile lor în ceea ce privește viitorul UE. CoR se angajează să facă auzită vocea 

cetățenilor în modelarea dezbaterii politice în curs privind viitorul Europei și să stabilească un dialog 

cu cetățenii, în cuvinte simple, pe tema valorilor comune, oferindu-le posibilitatea de a transmite 

preocupările și propunerile lor concrete la nivelul de dezbatere al UE. 

 

La inițiativa voluntară a membrilor săi, Comitetul European al Regiunilor (CoR) este pregătit să 

sprijine organizarea de evenimente locale în întreaga Europă în 2017, în principal sub formă de 

„dezbateri cetățenești”, la inițiativa membrilor săi, a regiunilor, provinciilor, orașelor și asociațiilor lor 

naționale și în parteneriat cu alte instituții ale UE din statele membre. 

 

În plus, ar putea fi inițiate, de către parlamentele regionale sau consiliile locale, dezbateri politice 

pe tema „Reflectând asupra Europei”. Concluziile acestor dezbateri sau posibile declarații sau 

rezoluții adoptate ar putea contribui la avizul CoR pe tema „Reflectând asupra Europei: vocea 

autorităților locale și regionale în serviciul restabilirii încrederii în Uniunea Europeană”, așa cum a 

cerut de Președintele Consiliului European, Donald Tusk. 

 

Rezultatul seriei de evenimente locale „Reflectând asupra Europei” în 2017 vor contribui la 

contribuția CoR la o reflecție asupra UE, care se va baza pe: o rezoluție privind viitorul Europei, 

care urmează să fie adoptată în februarie 2017, sesiunea plenară a Comitetul European al Regiunilor; 

un aviz pe tema „Reflectând asupra Europei: vocea autorităților locale și regionale în serviciul 

restabilirii încrederii în Uniunea Europeană” - urmează a fi adoptat în octombrie 2018, înainte de 

lansarea campaniei pentru alegerile europene din 2019. 

 



CUM POATE SPRIJINI COR EVENIMENTUL LOCAL ORGANIZAT DE 

DUMNEAVOASTRĂ? 

 

CoR poate acoperi următoarele acțiuni (listă neexhaustivă) - în funcție de bugetul disponibil: 

Sprijin prealabil 

 Planificarea evenimentelor - sprijin pentru un proiect de eveniment: agendă, moderator, 

vorbitori, coordonarea sarcinilor organizaționale, stabilirea locului de desfășurare, format, 

identitate vizuală, decorare standuri 

 Kitul vorbitorului pus la dispoziția membrilor CoR: propuneri pentru o structură de 

dezbatere, orientări de branding, feedback privind evenimentul 

Realizarea evenimentului 

 Costuri ocazionate de participarea moderatorilor 

 Interpretare - o jumătate de zi  

 Suport de comunicare: prin presă, internet, platformă de comunicare socială și audio-vizuală 

 Rambursarea cheltuielilor de deplasare pentru un număr limitat de membri CoR care iau 

cuvântul/participă în calitate de vorbitori 

 Distribuirea de materiale, publicații + bannere specifice temei „Reflectând asupra 

Europei” 

 Parteneriate mass-media ad-hoc pentru a asigura o vizibilitate maximă a evenimentului 

 Campanii ad-hoc pe platformele de socializare pentru a asigura un impact maxim al 

evenimentului 

 

CARE SUNT SARCINILE DUMNEAVOASTRĂ CA ORGANIZATOR? 

 

 Asigurarea elementelor de logistică necesare - locul de desfășurare + instalațiile tehnice  

 Invitarea unor vorbitori 

 Organizarea unor acțiuni de comunicare (prin intermediul mass-mediei locale, regionale) 

 Colectarea de feedback cu privire la eveniment (inclusiv prin intermediul App) și 

monitorizarea rezultatelor pentru a contribui la activitățile CoR 

 

DE CE AVEȚI NEVOIE PENTRU A ORGANIZA UN EVENIMENT LOCAL ÎMPREUNĂ CU 

COR? 

 

1. Un membru al CoR care să sprijine, să inițieze și să participe la evenimentul local. 

 

2. Un angajament ferm și motivație din partea autorității locale-gazdă și a partenerilor, ca 

elemente esențiale ale unui eveniment de succes. 

 

CÂTEVA SFATURI PENTRU O MAI BUNĂ ORGANIZARE 

 

1. Prezentați Comitetului European al Regiunilor ideea și agenda dumneavoastră cu 

suficient timp înainte: chestiunea este complexă și trebuie discutată într-un stadiu incipient. Să 

planificăm împreună! 

 

2. Urmați formatul dezbaterii cetățenești și adaptați conceptul evenimentului dumneavoastră 



la prioritățile tematice locale din regiunea sau orașul dumneavoastră. 

 

3. Luați în considerare echilibrul politic și de gen și reprezentarea diferitelor poziții politice.  

 

4. Gândiți-vă la sinergii: evenimentul dumneavoastră poate fi combinat cu reuniunile CoR în 

afara sediului și/sau cu evenimente naționale relevante (de exemplu adunări generale ale unor 

asociații europene/naționale). 

 

5. Organizați evenimentul în parteneriat: intrați în contact cu instituțiile UE. Rețelele oficiale 

de informare ale UE, reprezentanțele Comisiei Europene, birourile de informare ale 

Parlamentului European vă pot fi parteneri! Găsiți contacte pe pagina Europe in My Region 

 

6. Realizați o bună documentare (fotografii, materiale video, rapoarte), utilizați în mod optim 

parteneriatele mass-media (presă, TV, radio) și platformele de comunicare socială. Echipa 

noastră de comunicare este gata să vă acorde tot sprijinul necesar. 

 

7. Inspirați-vă din alte evenimente desfășurate în întreaga Europă la inițiativele altor membri ai 

CoR, ale unor regiuni și orașe. Aflați aici detalii despre evenimentele anterioare desfășurate la 

nivel local. 

 

CARE ESTE FORMATUL UNUI EVENIMENT LOCAL? 

 

 Structură: două ore de dezbatere între personalitățile prezente la dezbatere și participanți, 

moderată de un jurnalist profesionist. În principal, personalitățile invitate răspund la întrebările 

adresate de moderator și de public. 

Formatul dialogului cetățenilor: format participativ și deschis, bazat pe conceptul de spațiu 

de dezbatere deschis între participanți și reprezentanții politici  

 

 Vorbitori/personalități invitate: cel mult 4 membri ai CoR (inclusiv membrul CoR care este 

gazda evenimentului). Alți vorbitori: reprezentanți ai guvernului național, ai altor instituții ale 

UE (deputați europeni, comisari) experți pe un anumit subiect și reprezentanți ai societății 

civile. Numărul vorbitorilor trebuie să fie limitat pentru a permite o interacțiune reală cu 

publicul. 

 

 Conținutul/tema centrală a evenimentelor: tematica sau subiectele dialogului cu cetățenii nu 

vor fi impuse. Ca orientare generală, se pot aborda subiecte legate de: deficitul democratic, 

integrarea migranților, radicalizare, investiții, coeziunea teritorială economică și socială, 

competențele tinerilor, agenda digitală, uniunea energetică, media, combaterea 

schimbărilor climatice, politica socială, modul de abordare a globalizării, modelele 

economice ale Europei. 

 

 Cazuri reale și dovezi: în funcție de subiectul ales, instituțiile UE din Bruxelles, inclusiv CoR 

ar trebui solicitate să pună la dispoziție cazuri reale, relevante, din regiunea sau orașul 

dumneavoastră, precum și cu privire la opinia publică despre UE și politicile acesteia. 

 

http://cor.europa.eu/en/regions/pages/europe-in-my-region.aspx
http://www.cor.europa.eu/reflecting-eu


 Publicul țintă: evenimentul local ar trebui să fie cât mai cuprinzător și mai deschis posibil. În 

termeni generali și ca o listă care nu este exhaustivă, ar trebui vizate în principal următoarele 

categorii: diferitele grupe de vârstă, persoanele ce nu votează în mod structural, studenți și 

profesori, reprezentanții IMM-urilor, reprezentanți ai universităților și instituțiilor 

academice, mass-media locale și naționale, politicienii locali și asociațiile guvernamentale 

locale. 

 

 Mecanismele de feedback: sunt elaborate instrumente speciale pentru a obține feedback de la 

participanți, printre care culegerea sistematică de întrebări și fișe de feedback ad-hoc, inclusiv 

prin intermediul platformelor de comunicare socială (Twitter). Acest lucru se poate realiza prin 

intermediul anchetei „Reflectând asupra Europei” furnizată de CoR-dir. pentru comunicarea 

cu ajutorul unei aplicații online. Aplicația este un formular de feedback ușor de înțeles și de 

completat de către toți participanții în limba lor maternă, încă înainte de eveniment, precum și în 

timpul acestuia. Feedback-ul este esențial pentru contribuția CoR la inițiativa „Reflectând 

asupra Europei” și furnizează idei pentru continuarea procesului de reformă a UE. 

 

CUM SE DEPUN CANDIDATURILE? 

 

În cazul în care membrii doresc să organizeze un eveniment, fiecare propunere de eveniment local pe 

tema „Reflectând asupra Europei” trebuie prezentată de către organizatori cu cel puțin trei luni înainte 

de data evenimentului, prin intermediul unui simplu formular de înscriere online disponibil la adresa 

www.cor.europa.eu/reflecting-eu. Prin urmare, vă invităm să citiți cu atenție regulamentul relevant - 

CoR, decizia nr. 028/2016 (text disponibil în toate limbile oficiale ale UE), vizitând pagina noastră 

internet de evenimente locale. Propunerea este supusă unui proces de evaluare internă și este adresată 

spre aprobare autorității bugetare a CoR spre aprobare în cazul unor implicații bugetare. 

După ce evenimentul este aprobat de către CoR, Direcția Comunicare - Unitatea Evenimente 

furnizează organizatorilor o „listă de control - orientări pentru organizatori”, inclusiv specificațiile 

tehnice pentru toate serviciile CoR, prin intermediul unui contractant extern.  

 

*Notă: Conform Deciziei nr. 28/2016, art. 11 alineatul (8), CoR nu poate sprijini evenimente locale în 

perioada de trei luni premergătoare alegerilor naționale sau regionale. 

 

În cazul în care aveți întrebări sau doriți să faceți schimb de idei cu noi, vă rugăm să contactați 

Direcția Comunicare. Contact: eulocal@cor.europa.eu 

 

_____________ 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Corlocalevents
http://www.cor.europa.eu/reflecting-eu
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/cor-local-events.aspx
mailto:eulocal@cor.europa.eu

