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Dragi colegi!

În broşura de faţă veţi găsi informaţii succinte despre structura instituţiilor Uniunii Euro-
pene, în special a  celor care activează în Bruxelles. De asemenea, prezenta broşură 
conţine datele de contact ale majorităţii persoanelor şi instituţiilor, care ar putea să Vă 
ofere ajutor şi informaţii necesare în activitatea Dumneavoastră. 

Autorul broşurii a avut ocazia să viziteze de două ori instituţiile din Bruxelles şi să se întîl-
nească cu majoritatea persoanelor incluse în lista de contact, să verifice informaţia despre 
atribuţiile lor şi actualitatea datelor de contact propuse în broşură. Informaţiile prezentate 
reflectă situaţia din februarie 2010.

De altfel, instituţiile Uniunii Europene sunt “organisme” vii, în permanentă schim-
bare. Oamenii care activează acolo pot în orice moment prelua o altă poziţie, ieşi 
la pensie sau în concediu de maternitate/paternitate, începe o nouă carieră, etc. 
În acest context, trebuie să ţineţi cont de aceste schimbări şi să verificaţi datele de 
contact pe paginile web ale instituţiilor corespunzătoare. 

Este, de asemenea, important să ţineţi cont de faptul că odată cu formarea Comisiei Eu-
ropene noi în noiembrie 2009 au fost desemnaţi Comisari europeni noi, iar componenţa 
Directoratelor Generale şi a departamentelor, precum şi structura acestora, ar putea să 
se schimbe semnificativ.

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, de aseme-
nea, au avut loc schimbări importante în Parlamentul European, care se referă, în primul 
rînd, la distribuirea lucrului între Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeană, în 
special în domeniul afacerilor externe. Referitor la schimbările produse prin Tratatul de 
la Lisabona, vor apărea multe informaţii, de care trebuie să se ţină cont.

Vă doresc succes şi sper ca materialele voastre dedicate activităţii Uniunii Europene să 
se bucure de popularitate în rîndul cititorilor!

Marion Fisher



State-membre ale Uniunii Europene (2007)

State-candidate 
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1. STRUCTURA UNIUNII EUROPENE 

1.1. Informaţii generale despre Uniunea Europeană

Uniunea Europeană este o comunitate alcătuită din 27 de state-membre, care au de-
cis să-şi unească treptat economiile, resursele şi destinele. În cei 50 ani de extindere, 
aceste state au creat o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă  reuşind, 
în acelaşi timp, să păstreze diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale ale 
oamenilor.

Una dintre sarcinile pe care şi le propune Uniunea Europeană este să-şi împărtăşeas-
că realizările şi valorile cu ţările şi popoarele care sunt în afara frontierelor sale. 

Uniunea Europeană a fost fondată în baza Tratatului privind Uniunea Europeană. Co-
munităţile europene şi cooperarea dintre statele-membre în domeniul politicii externe 
şi de securitate, precum şi armonizarea cadrului de reglementare şi politica internă 
unificată constituie fundamentul Uniunii Europene.

Comunităţile europene includ Comunitatea Europeană (denumită iniţial Comunitatea 
Economică Europeană pînă la definirea acesteia în Tratatul de la Maastricht în 1992) şi 
Euratom. Aceste comunităţi detin unele şi aceleaşi organizaţii şi structuri de gestionare.

Uniunea Europeană este unul din actorii principali în domeniul cooperării internaţionale 
şi promovării dezvoltării. Uniunea Europeană este principalul donator de asistenţă uma-
nitară la nivel mondial, care asigură 11% din fondurile mondiale de asistenţă. Obiectivul 
principal al programului de dezvoltare a UE adoptat în 2000 este eradicarea sărăciei. 
Pentru a spori eficienţa asistenţei acordate, UE îşi concentrează eforturile pe cele şase 
direcţii prioritare: comerţul şi dezvoltarea; integrarea şi cooperarea regională; susţinerea 
politicilor macroeconomice şi asigurarea accesului echitabil la servicii sociale; transpor-
tul; securitatea alimentară şi dezvoltarea durabilă a localităţilor rurale; dezvoltarea capa-
cităţii instituţionale; administrarea de stat eficientă şi principiul supremaţiei legii. Pe lîngă 
aceste priorităţi, UE caută să aplice o abordare complexă în soluţionarea problemelor 
sociale majore care includ, în primul rînd, problema drepturilor omului, egalitatea de gen, 
protecţia mediului înconjurător şi prevenirea conflictelor armate.

Uniunea Europeană reprezintă o uniune de state suverane, care deleghează o parte 
din competenţele sale instituţiilor europene, create special pentru luarea deciziilor în 
privinţa anumitor chestiuni de interes comun într-un mod democratic la nivel european.

Cele trei instituţii de bază în structura Uniunii Europene sunt Parlamentul European, 
Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Miniştri) şi Comisia Europeană.

Aceste trei instituţii împreună elaborează politica şi legislaţia (directive, acte legislative 
şi regulamente) aplicabile pe întreg teritoriul UE. Din iniţiativă proprie sau la iniţiativa 
Parlamentului şi a Consiliului, Comisia Europeană elaborează legi noi, iar Parlamentul 
şi Consiliul le adoptă.

Instituţiile care urmează după importanţa pe care o prezintă, sunt Curtea Europeană 
şi Curtea de Conturi.
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1.2. Instituţiile principale ale Uniunii Europene

1.2.1. Parlamentul European

Parlamentul European este organul ales direct prin exprimarea voinţei politice a statelor 
membre ale Uniunii Europene. Acesta este cel mai mare parlament internaţional în lume. 
Parlamentul European monitorizează respectarea drepturilor cetăţenilor Uniunii Europe-
ne, adoptă legi şi controlează puterea executivă. 

1.2.2. Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Miniştri)

Consiliul UE întruneşte miniştrii guvernelor tuturor statelor-membre, coordonînd lucrul 
în comun, pentru a lua decizii importante şi a elimina contradicţiile la nivel naţional în 
diferite domenii ale politicii. Consiliul European, constituit din şefii statelor sau guverne-
lor celor 27 state-membre,  preşedintele Consiliului European şi preşedintele Comisiei 
Europene, se convoacă cel puţin de două ori pe an pentru a lua decizii despre scopurile 
şi priorităţile politicii Uniunii Europene. Statele-membre prezidează pe rînd în Consiliu, 
schimbîndu-se la fiecare şase luni.

La 1 decembrie 2009 a intrat în vigoare Tratatul de la Lisabona privind Uniunea Eu-
ropeană. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Consiliul Uniunii 
Europene s-a transformat într-o instituţie a Uniunii Europene care determină politicile 
şi priorităţile Uniunii Europene.

1.2.3. Comisia Europeană

Comisia Europeană este organul executiv al Uniunii Europene. Ea este condusă de 27 
de Comisari. Anume Comisia Europeană vine cu iniţiative privind adoptarea anumitor 
acte legislative şi regulamente, are rolul de garant în acordurile încheiate, gestionează 
şi aplică politica comună şi exercită control asupra comerţului internaţional. Comisia 
Europeană este responsabilă pentru administrarea asistenţei externe acordate de că-
tre Uniunea Europeană.

1.2.4. Curtea de Conturi (Curtea de Conturi Europeană)

Curtea de Conturi este responsabilă pentru exercitarea controlului asupra cheltuielilor 
bugetare ale Uniunii Europene şi gestionarea bugetului în conformitate cu normele 
financiare şi regulamentele în vigoare.

Suedia iulie - decembrie 2009
Spania ianuarie - iunie 2010 
Belgia iulie - decembrie 2010 

Ungaria ianuarie - iunie 2011 
Polonia iulie - decembrie 2011 

Danemarca ianuarie - iunie 2012 
Cipru iulie - decembrie 2012 

1.3. Alte instituţii importante ale Uniunii Europene

1.3.1. Curtea Europeană de Justiţie

Curtea Europeană este responsabilă pentru asigurarea juridică a respectării dreptului în 
cazul interpretării şi aplicării acordurilor şi tuturor actelor legislative reieşind din acestea. 
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Activitatea Curţii se bazează pe faptul că legislaţia Uniunii Europene se aplică în mod 
egal în toate ţările Uniunii Europene şi, prin urmare, această legislaţie este unică pentru 
toţi cetăţeni.

1.3.2. Banca Centrală Europeană

Banca Centrală Europeană este responsabilă pentru asigurarea stabilităţii preţurilor de 
piaţă în zona Euro şi administrează politica monetară. În acest context, Banca cooperea-
ză cu băncile centrale ale ţărilor care fac parte din zona Euro. 

1.3.3. Banca Europeană de Investiţii

Banca Europeană de Investiţii finanţează procesele de dezvoltare europeană. Această 
bancă oferă credite pentru proiecte de importanţă paneuropeană, precum protecţia me-
diului şi construcţii capitale în scopul îmbunătăţirii infrastructurii. De asemenea, banca 
susţine dezvoltarea antreprenoriatului mic şi a economiei ţărilor candidate la obţinerea 
calităţii de membru al Uniunii Europene. 

1.3.4. Ombudsmanul European 

Ombudsmanul European îndeplineşte rolul de mediator între cetăţenii statelor-membre 
ale UE şi instituţiile Uniunii Europene. Acesta este împuternicit să accepte şi să exami-
neze petiţiile cetăţenilor, precum şi cele înaintate de întreprinderi, organizaţii şi alte per-
soane juridice înregistrate în una din ţările membre ale Uniunii Europene. Ombudsmanul 
este ales de Parlamentul European.

1.3.5.  Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor garantează confidenţialitatea datelor per-
sonale  ale cetăţenilor în procesul de lucru al instituţiilor europene cu astfel de date.

1.3.6. Comitetul Economic şi Social European

Comitetul Economic şi Social European este un organ consultativ compus din organizaţii 
europene de parteneri sociali (sindicate, patronate, fermieri, etc.). Comitetul apără intere-
sele organizaţiilor membre în faţa altor instituţii ale Uniunii Europene. 

1.3.7. Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este un organ consultativ al UE, care asigură reprezentarea regi-
unilor europene şi organelor administraţiei locale în cadrul instituţiilor Uniunii Europene.
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2. MODUL DE FUNCŢIONARE
 AL INSTITUŢIILOR PRINCIPALE ALE UE

2.1. Tratate şi procesul de luare a deciziilor

Activitatea UE se bazează pe cinci tratate:

•  Tratatul privind instituirea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO), 
semnat la 18 aprilie 1951, la Paris, intrat în vigoare la 23 iulie 1952. Tratatul a fost în 
vigoare pînă la 23 iulie 2002.

• Tratatul privind instituirea Comunităţii Economice Europene (CEE), semnat la 25 
martie 1957, la Roma, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958 (Tratatul de la Roma).

• Tratatul privind constituirea Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euroatom), 
semnat la Roma de rînd cu Tratatul privind CEE. Pe lîngă politica economică, CEE 
a inclus în sfera responsabilităţii comune a Comunităţii Europene şi politica socială, 
regională şi de mediu.

• Tratatul privind Uniunea Europeană (UE), semnat la 7 februarie 1992 la Maastricht 
şi intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993. Drept rezultat al semnării tratatului respectiv 
Comunitatea a fost redenumită în Uniunea Europeană, deoarece în domeniul ei de 
activitate a fost inclus în spectru larg de chestiuni referitoare la politica comună ce 
nu se încadrau în limitele cooperării economice, precum: cooperarea în domeniul 
politicii externe, politicii de securitate, justiţiei şi afacerilor interne.

• Tratatul de la Lisabona care complimentează tratatele precedente, semnat de către 
cele 27 state-membre ale UE la 13 decembrie 2007 şi întrat în vigoare după ratifica-
re de către parlamentele tuturor statelor-membre ale UE la 1 decembrie 2009. Prin 
tratatul dat, au fost instituite instituţii moderne şi metode de lucru optimizate în funcţie 
de cerinţele lumii moderne precum: globalizarea, schimbările climatice, schimbările 
demografice, securitatea şi energia. Tratatul de la Lisabona aduce Uniunii Europene 
mai multă democraţie şi eficienţă.

În baza tratatelor existente ale Uniunii Europeane se aprobă decizii - acte legislative 
noi sub formă de directive şi regulamente. La acest proces participă Comisia Europea-
nă care vine cu propuneri corespunzătoare şi Parlamentul European şi Consiliul UE 
care adoptă acte legislative. În funcţie de condiţiile prevăzute în tratatele UE, actele 
legislative privind diverse chestiuni se adoptă prin proceduri diferite, care sunt: “co-
decizia” (luată de Parlamentul European şi Consiliul UE), “procedura de consultare” 
(Consiliul UE se consultă cu Parlamentul European) sau “procedura de acord” (Consi-
liul UE trebuie să primească acordul Parlamentului European).

2.2. Politica Europeană de Vecinătate –
 baza relaţiilor externe ale UE cu ţările vecine

Strategia modernă privind relaţiile externe ale UE a fost elaborată în conformitate cu 
Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul de la Maastricht, 1992). Această stra-
tegie a cunoscut o dezvoltare continuă, iar principiile de bază ale acesteia au fost 
elaborate odată cu aderarea la Uniunea Europeană a 10 state-membre noi. Strategia 
poartă numele de Politica Europeană de Vecinătate (PEV). PEV a fost formulată de 
către Comisia Europeană în Comunicatul despre Europa lărgită (Communication оn 
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Wider Europe of March 2003) (martie 2003) şi se materializează în plan instituţional 
prin Programul de Bună Vecinătate (iulie 2003). 

Strategia PEV a fost elaborată în mai 2004 şi adoptată de către Consiliul UE şi Par-
lamentul European. În 2006-2007 Comisia Europeană a făcut o serie de propuneri 
privind dezvoltarea PEV. Implementarea şi dezvoltarea continuă a PEV reprezintă una 
din cele mai importante componente ale conţinutului strategiei privind relaţii externe 
ale Uniunii Europene, care se realizează prin activitatea tuturor instituţiilor Uniunii Eu-
ropene. 

Uniunea Europeană oferă statelor vecine un parteneriat privilegiat bazat pe cooperare 
în vederea  atingerii valorilor comune, precum: democraţia, drepturile omului, supre-
maţia legii, sistem de guvernare echitabil, principiile economiei de piaţă şi dezvoltării 
durabile pentru consolidarea cooperării politice şi integrării economice. În acelaşi timp, 
fiecare stat determină în mod independent gradul de implicare în PEV.

PEV se referă la statele care sunt vecinii direcţi ai UE: Algeria, Armenia, Azerbaidjan, 
Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Libia, Moldova, Marocco, Palestina, 
Siria, Tunis şi Ucraina. Rusia de asemenea este stat vecin, însă ea beneficiază de un 
parteneriat strategic cu UE care cuprinde patru “spaţii comune”.

PEV are drept scop consolidarea relaţiilor între UE şi ţările vecine ale UE şi coopera-
rea în domeniul creării unei zone de securitate şi bunăstare – aşa numitul cerc al ţărilor 
prietene – în jurul Uniunii Europene. PEV, de asemenea, vine să ofere ţărilor vecine 
UE oportunitatea unei cooperări mai intense cu UE în domeniul politicii, securităţii, 
economiei şi culturii. UE consideră că asistenţa acordată pentru dezvoltarea politică şi 
economică a vecinilor săi este cea mai bună garanţie a păcii, securităţii şi bunăstării 
durabile.

La 7 mai 2009 relaţiile UE cu ţările vecine se intensifică prin adoptarea programului 
“Parteneriat Estic” oferit Republicilor Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldo-
va şi Ucraina.

Scopul acestui parteneriat este în primul rînd consolidarea statalităţii statelor-parte-
nere şi aproprierea de Europa unită. La stabilirea relaţiilor cu fiecare dintre statele-
partenere, UE va lua în consideraţie gradul în care fiecare ţară împărtăşeşte şi aplică 
valorile comune ale UE în practică.

Parteneriatul se bazează pe interesele şi valorile comune precum:

• ataşamentul faţă de principiul supremaţiei legii şi bunei guvernări;

• respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, respectarea şi apărarea 
drepturilor minorităţilor;

• ataşamentul faţă de principiile economiei de piaţă şi dezvoltării durabile.
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3. COOPERAREA CU SERVICIILE DE PRESĂ
 ALE INSTITUŢIILOR UNIUNII EUROPENE

Dezvoltarea permanentă a legislaţiei şi afacerilor externe ale Uniunii Europene sunt 
un exemplu elocvent al faptului că politica UE este în continuă schimbare, iar aceste 
schimbări sunt coordonate între instituţiile UE. Este necesar să urmărim această dez-
voltare şi să luăm în consideraţie nu doar acţiunile Comisiei Europene, dar şi activita-
tea Parlamentului European, a Consiliului şi a altor instituţii importante.

Toate instituţiile UE deţin servicii de presă care pot fi uşor contactate prin diferite ca-
nale de comunicare. Aceste servicii oferă informaţii pe care jurnaliştii le pot utiliza la 
scrierea materialelor. Serviciile de presă organizează conferinţe de presă şi interviuri 
oficiale cu reprezentanţii instituţiilor Uniunii Europene. Multe servicii de presă pun la 
dispoziţia jurnaliştilor şi publicului larg arhivele şi bibliotecile de materiale plasate pe 
paginile web.

3.1. Surse comune de informare despre Uniunea Europeană

3.1.1. Serviciul de informare Europe Direct

Serviciul Europe Direct (“Europa în direct”) lucrează, în primul rînd, pentru cetăţenii 
UE. Acest serviciu este destinat publicului larg şi se ocupă cu sensibilizarea acestuia 
în privinţa politicii UE, răspunde la solicitări şi oferă informaţii în toate limbile oficiale 
ale Uniunii Europene. Întrebările generale despre structura instituţiilor UE, precum şi 
întrebările ce ţin de soluţionarea problemelor practice pot fi adresate serviciului Euro-
pe Direct.

Sediul serviciului Europe Direct se află la Bruxelles. Reprezentanţii serviciului, de ase-
menea, lucrează în toate statele-membre ale UE în centrele de informare şi în Centre 
europene culturale și de documentare.

Linkul principal al Serviciului: http://ec.europa.eu/europedirect/index_en.htm

- Răspunsuri în orice limbă oficială a UE pe care o alegeţi 
- Răspunsuri directe la întrebări generale despre UE şi alte surse de informare 
- Datele de contact ale organizaţiilor care pot fi utile 
- Diseminarea gratuită a publicaţiilor UE prin poştă

 Tel.: + 32-2-299-96-96
 E-mail: Puteţi lăsa mesajul dumneavoastră pe pagina web de contact
 http://ec.europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_en.htm

Cele mai apropiate centre de informare:

 România:

 Centrul EUROPE DIRECT Iaşi
 Strada Păcurari nr. 85 
 Tel.: 0040232260410
 E-mail: mateiaurora@yahoo.com
 http://eudirect.ro/
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 România:

 Centrul EUROPE DIRECT Galaţi
 Strada Eroilor nr. 7 
 Tel.: 0040236410530 
 E-mail: cie_galati@yahoo.com
 http://www.cjgalati.ro/

 România:

 Centrul EUROPE DIRECT Vaslui
 Strada Mihail Kogălniceanu nr. 25 
 Tel.: 0040235361652 
 E-mail: centrueuropa@consiliu.vaslui.ro
 http://www.europedirectvaslui.ro/

3.1.2. Asistenţă din partea Directoratului General Relaţii Externe

Directoratul General Relaţii Externe al Comisiei Europene oferă jurnaliştilor cele mai 
variate informaţii referitoare la activitatea Comisiei Europene, precum şi alte instituţii 
UE importante.

Toate datele pot fi găsite doar în limbile oficiale ale Uniunii Europene. Însă în Directo-
ratul General Relaţii Externe există web-centru de contact, unde activează Christiane 
Walcher care poate să răspundă la orice întrebare pusă în limba rusă.

 Christiane WALCHER
 Tel.: +32 2 299 2982
 Fax: +32 2 299 9208 
 E-mail: christiana.walcher@ec.europa.eu



Online Press Room

Sala de presă online serveşte drept “recepţia” care oferă acces la toate serviciile prin-
cipale. Aici se plasează mereu informaţii actuale, iar prin accesarea paginii web se 
pot găsi toate ştirile şi informaţiile despre evenimentele importante, inclusiv în limba 
română.

 Web: http://europa.eu/press_room/index_en.htm

Sala de presă
a Parlamentului European



15

Acreditarea jurnaliştilor

Jurnaliştii de la toate mijloacele de informare în masă trebuie să primească acreditare 
pentru a beneficia de acces liber în sediile instituţiilor Uniunii Europene. Acreditările 
se eliberează pe termen de 6 luni sau sunt permanente. Pentru o singură vizită la un 
eveniment pentru presă, jurnalistul, care se află la Bruxelles, poate să obţină permisul 
necesar la punctul de trecere pur şi simplu prezentînd carnetul de jurnalist şi buletinul 
de identitate.

Detalii privind obţinerea acreditării pentru jurnalişti în diferite instituţii UE pot fi găsite 
pe următoarea pagină web: http://europa.eu/press_room/accreditation/index_en.htm

Comunicate de presă RAPID

Comunicate de presă RAPID este un portal electronic care publică toate comunicatele 
de presă curente emise de Comisia Europeană şi alte instituţii importante ale Uniunii 
Europene, care includ: 

- Preşedintele UE 
- Consiliul UE 
- Parlamentul European 
- Curtea Europeană
- Curtea de Conturi  
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
- Banca Europeană de Investiţii 
- Ombudsman European 
- Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor 
- Comitetul Economic şi Social European 
- Comitetul Regiunilor 
- Eurostat (Biroul de Statistică a Comunităţilor Europene)

 
Web: http://europa.eu/rapid/

De asemenea RAPID oferă o arhivă pentru căutarea comunicatelor de presă mai 
vechi.



Mid-day Press Briefing / Conferinţa de presă de la ora amiază

„Conferinţa de presă de la amiază are loc în fiecare zi la ora 12 în sala de presă a 
sediului principal al Comisiei Europene denumit „Berlaymont”. Conferinţa de presă se 
desfăşoară în limbile engleză şi franceză, iar în fiecare miercuri aceasta este difuzată 
în toate limbile oficiale ale UE. În cadrul conferinţei de presă respective reprezentanţii 
Directoratelor Generale, iar în cazuri deosebite şi înşişi Comisarii, prezintă în 
faţa jurnaliştilor comunicatele privind deciziile luate şi activitatea  directoratelor 
corespunzătoare. Toţi jurnaliştii prezenţi la conferinţa de presă pot pune întrebări. La 
intrare în sală la dispoziţia tuturor doritorilor sunt prezentate materiale informaţionale 
ale instituţiilor diferite ale UE. „Conferinţa de presă de la amiază” se difuzează la canalul 
de televiziune UE „Europe by Satellite” şi prin Online Press Room pe următoarea 
pagină web: http://europa.eu/press_room/index_en.htm

La această conferinţă de presă puteţi face cunoştinţă şi comunica cu colegii de la 
instituții de presă.

Conferinţa de presă
de la ora 12



Intrarea în clădirea principală
a Comisiei Europene “Berlaymont”

Portalul de informare audiovizuală

Aici se pot găsi informaţii şi materiale de cele mai diferite formate pe toate subiectele 
referitoare la Uniunea Europeană, precum şi cele mai diferite servicii pentru jurnalişti 
din diferite mijloace media. Toate serviciile şi materialele se acordă gratuit cu excepţia 
unor materiale foto şi video obţinute de către UE de la alte companii. Serviciile de 
transmitere prin satelit a materialelor în redacţia dumneavoastră, de asemenea, sunt 
cu plată.

La fel prin intermediul portalului de servicii audiovizuale, unde la prima utilizare a 
materialelor se solicită înregistrarea utilizatorului, pot fi urmărite transmisiile efectuate 
de „Europe by Satellite” (EbS) prin apăsarea poziţiei corespunzătoare în programul 
de transmisie.

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
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Europa prin Satelit 

”Europa prin satelit” – sunt două canale de televiziune care 
informează 24 din 24 de ore despre evenimentele curente din 
instituţiile  europene şi transmit ştirile din Uniunea Europeană. 
Canalele sunt transmise în limbile oficiale ale ţărilor UE.

Informaţii despre recepţia canalelor se pot obţine la numărul de 
telefon + 32 2 296 41 06.

EU Tube
EU tube este compartimentul de pe pagina web YouTube care conţine toate materialele 
informaţionale video despre Uniunea Europeană şi instituţiile acesteia prezentate de 
Unitatea serviciilor audiovizuale ale Directoratului General Relaţii Externe al Comisiei 
Europene. Toate materialele pot fi liber accesate pe pagina web: http://www.youtube.
com/eutube#p/a

Video
Arhiva de materiale video a Uniunii Europene are o interfaţă prietenoasă utilizatorului 
în căutarea informaţiilor în baza tematicii, denumirii, activităţii sau cuvintelor-cheie. 
Materialele sunt prezentate în formatul stockshot (materialul video neprelucrat), spot 
video (film scurt despre un eveniment), video news release - VNR (buletin de ştiri 
video), documentary (film documentar). Toate formatele în care sunt prezentate ma-
terialele video pot fi redactate, cu excepţia filmului documentar. Materialele video le 
puteţi viziona direct pe pagina web sau le puteţi descărca aici: 
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_thematic_en.cfm

Audio
Arhiva de materiale audio a Uniunii Europene are o interfaţă prietenoasă utilizatorului 
în căutarea informaţiilor în baza tematicii, denumirii, activităţii sau cuvintelor-cheie. 

Toate materialele sunt plasate în format mp3 şi pot fi descărcate ca podcast.
http://ec.europa.eu/avservices/audio/audio_news_en.cfm

Foto
Arhiva de materiale foto a Uniunii Europene are o interfaţă prietenoasă utilizatorului 
în căutarea informaţiilor în baza tematicii, denumirii, activităţii sau cuvintelor-cheie.

Toate materialele sunt plasate în format *.jpg şi pot fi descărcate de pe pagina web.
http://ec.europa.eu/avservices/photo/index_en.cfm

Radio
Directoratul General al Comisiei Europene cooperează cu 12 posturi de radio eu-
ropene pentru transmiterea programelor dedicate Uniunii Europene. Această reţea 
de posturi de radio se numeşte EURANET şi este coordonată cu posturile Deutsche 
Welle şi Radio France International.
http://www.euranet.eu/en

Abonaţii
Toate tipurile de materiale informaţionale pe orice subiect sau de anumit format se pot 
obţine cu ajutorul abonamentului de tip rss feed prin înregistrarea abonamentului pe 
următoarea pagină web: http://ec.europa.eu/avservices/rss/



Centrul principal de coordonare EbS

De asemenea, în cadrul procedurii generale de înregistrare pe portalul de informare 
audiovizuală, vă puteţi abona şi la buletinul de ştiri electronic.

Studiouri
Pentru executarea lucrărilor ce ţin de tematica Uniunii Europene serviciul de informare 
audiovizuală oferă gratuit jurnaliştilor studiouri TV  şi radio din clădirea principală a Co-
misiei Europene „Berlaymont”. Detalii privind utilajul tehnic sunt plasate pe pagina web:
http://ec.europa.eu/avservices/myavs/avs_visite_en.cfm

Pentru utilizarea unui studiou şi obţinerea asistenţei tehnice din parea experţilor studi-
oului, trebuie să depuneţi o solicitare pe Internet: 
http://ec.europa.eu/avservices/myavs/avs_assist_en.cfm
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3.1.3. Pagina principală web a Uniunii Europene

www.europa.eu este cea mai importantă sursă de informare despre 
Uniunea Europeană şi instituţiile ei. Pe acest protal veţi găsi refe-

rinţe la paginile web ale tuturor organizaţiilor UE, informaţii  despre structura acestora, 
persoanele oficiale, politica, deciziile, rezoluţiile şi regulamentele de lucru ale acestora. 
Portalul lucrează în 23 limbi oficiale ale Uniunii Europene. 

De asemenea, pe acest portal puteţi găsi Ghidul pentru Jurnalişti („Guide for journa-
lists”), care vă va ajuta să înţelegeţi unde urmează să vă adresaţi în privinţa unei sau 
altei întrebări şi de unde să obţineţi informaţii recente necesare unui jurnalist: http://
ec.europa.eu/dgs/communication/services/journalist/index_en.htm

La comanda Directoratului General Relaţii Externe al Comisiei Europene, Centrul Eu-
ropean de Jurnalism - European Journalism Centre (EJC) – a elaborat un alt ghid re-
comandat jurnaliştilor „EU4Journalists”, pe care îl puteţi găsi la următoarea adresă:  
EU4Journalists: http://www.eu4journalists.eu/index.php/basics/english/C49/65/# 

Această pagină web, de asemenea, conţine informaţii în toate limbile oficiale ale Uni-
unii Europene.

3.2. Parlamentul European

3.2.1. Funcţiile şi structura Parlamentului European

Parlamentul European este singura instituţie a Uniunii Europene aleasă în mod direct 
de către cetăţeni. Interesele alegătorilor sunt reprezentate de 736 deputaţi. Deputaţii 
europeni sunt aleşi pe o perioadă de cinci ani de către alegătorii din cele 27 state 
membre ale Uniunii Europene, în numele a 500 de milioane de cetăţeni.

Deputaţii europeni se întrunesc în grupuri politice în funcţie de afinităţile lor politice şi 
nu de ţările lor de origine. În componenţa curentă a Parlamentului European, ales în 
iunie 2009, sunt reprezentate 7 grupuri politice: 

EPP (Grupul Partidului Popular European (Grupul Creştin-Democrat) - 265 locuri 
S&D (Alianţa Progresistă a Socialiştilor şi Democraţilor) - 184 locuri 
ALDE (Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa) - 84 locuri
GREENS/EFA (ecologişti) - 55 locuri 
ECR (Conservatorii şi Reformiştii Europeni) - 54 locuri 
GUE/NGL (Stînga Unită Europeană / Stînga Verde Nordică) - 35 locuri 
EFP (Europa Libertăţii şi Democraţiei/ euroscepticii) - 32 locuri 
Neafiliaţi  - 27 locuri

Deputaţii lucrează în cadrul comitetelor parlamentare în număr de 21. Fiecare comitet 
îşi desfăşoară activitatea pe anumite probleme politice şi economice relevante pentru 
domeniul de activitate al Parlamentului European.
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Parlamentul European este condus de Preşedinte. În decursul 
unui ciclu parlamentar se schimbă doi preşedinţi. În 2009 în 
calitate de primul preşedinte al acestei legislaturi a Parlamen-
tului European a fost  ales Jerzy Buzek din Polonia.

Sesiunile plenare lunare la care participă toţi deputaţii euro-
peni au loc la Strasbourg, Franţa. Şedinţele comitetelor şi se-
siunile plenare adiţionale au loc la Bruxelles, Belgia, iar toate 
oficiile administrative şi Secretariatul General al Parlamentului European se află la 
Luxemburg.

Sesiunile plenare şi şedinţele comitetelor sunt deschise pentru presă. Spre deosebire 
de Comisia Europeană şi Consiliul UE, în Parlamentul European nu sunt secretari 
de presă. Doar Preşedintele Parlamentului are un secretar de presă. Pe de altă 
parte, există coordonatori speciali pentru relaţiile cu  mass media, responsabili pentru 
unele sau alte comitete parlamentare. Toate informaţiile necesare pot fi obţinute de la 
aceşti coordonatori. De asemenea, în Parlamentul European, sunt angajaţi purtători 
de cuvînt ai grupurilor politice, care clarifică poziţia grupului în privinţa anumitor 
probleme şi vă ajută să stabiliţi contacte cu deputaţii. Fiecare deputat dispune de o 
pagină personală pe pagina web a Parlamentului European, unde sunt publicate toate 
adresele electronice şi alte date de contact relevante. 

Parlamentul European exercită trei funcţii: 
 
1) Împreună cu Consiliul de Miniştri al UE, Parlamentul European exercită puterea 

legislativă în cadrul procedurii de „codecizie”, dar Parlamentul nu are dreptul la ini-
ţiativă legislativă;

2) Parlamentul European exercită controlul democratic asupra activităţii tuturor institu-
ţiilor Uniunii Europene. Acesta este împuternicit să aprobe sau să respingă desem-
narea Preşedintelui şi a membrilor Colegiului Comisarilor, precum şi să acorde vot 
de neîncredere Comisiei în întregime;

3) Împreună cu Consiliul de Miniştri, Parlamentul European exercită controlul asupra 
bugetului UE şi, prin urmare, influenţează asupra cheltuielilor Uniunii Europene. 
Parlamentul European aprobă sau respinge bugetul Uniunii Europene în general.

3.2.2. Serviciile de presă ale Parlamentului European
 
Şeful Directoratului General pentru Societate Informaţională şi Media al Uniunii 
Europene şi purtătorul de cuvînt al Parlamentului,

 Jaume DUCH GUILLOT
 Bruxelles: +32 2 2843000
 Strasbourg: + 333881 74705
 Mob.: +324965994 76 
 E-mail: jaume.duch@europarl.europa.eu
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Serviciul de presă al Parlamentului European. Şeful Serviciului de presă,

 Marjory VAN DEN BROEKE
 Bruxelles: +32 2 2844304
 Strasbourg: +333881 74336
 Mob.: +32496983586
 E-mail: marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu

Serviciul de presă al purtătorilor de cuvînt  

 Ralph PINE
 Bruxelles: +32 2 28 42941
 Strasbourg: +333881 74751
 mob.: +32498983587
 E-mail: ralph.pine@europarl.europa.eu

Afaceri externe, dezvoltare, comerţ, securitate şi apărare

 Thomas DUDRAP
 Bruxelles: +32 2 2844524
 Strasbourg: +333881 72850
 mob.: +324989832 84
 E-mail: deve-press@europarl.europa.eu
 inta-press@europarl.europa.eu,
 foreign-press@europarl.europa.eu

Probleme economice şi monetare, juridice şi constituţionale

 Federico DЕ GIROLAMO
 Bruxelles: +32 2 2831389
 Strasbourg: +333881 72850
 mob.: +32498983591
 E-mail: econ-press@europarl.europa.eu
 lega-press@europarl.europa.eu,
 constit-press@europarl.europa.eu
 
Dezvoltare regională

 Andrew BOREHAM
 Bruxelles: +32 2 2842319
 Strasbourg +33 3 881 72850
 mob.: +32498983591
 E-mail: region-press@europarl.europa.eu

Control bugetar 

 Marjory VAN DEN BROEKE
 Bruxelles: +32 2 2844304
 Strasbourg: +333881 74336
 mob.: +32498983586
 E-mail: cont-press@europarl.europa.eu



Buget, piaţa internă, protecţia drepturilor consumatorilor 

 Cesary LEWANOWICZ
 Bruxelles: +32 2 2844659
 Strasbourg: +333881 74903
 mob.: +32498983588
 E-mail: budg-press@europarl.europa.eu
 imco-press@europarl.europa.eu 

Industrie, cercetare şi energetică 

 Juliane KAMMER 
 Bruxelles: +32 2 2832602
 Strasbourg: +333881 73780
 mob.: +32498983257 
 E-mail: indu-press@europarl.europa.eu

Sala de ședințe plenare
a Parlamentului European



Mediu, sănătate, securitate alimentară şi schimbările climaterice
 
 Constanze BECKERHOFF
 Bruxelles: +32 2 2833000
 Strasbourg: +333881 74005
 mob.: +32498983550 
 E-mail: envi-press@europarl.europa.eu 

Agricultura

 N.N. 
 Bruxelles: +32 2 2832692
 Strasbourg: +333881 74005 
 E-mail: agri-press@europarl.europa.eu

Sediul Parlamentului
European din Bruxelles
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Petiţiile

 Natalia DASILVA 
 Bruxelles: +32 2 2844301
 Strasbourg: +333881 73603
 mob.: +32498983590 
 E-mail: peti-press@europarl.europa.eu

Libertăţile civile, justiţia şi afaceri interne 

 Babtiste CHATAIN 
 Bruxelles: +32 2 2840992
 Strasbourg: +333881 73661
 mob.: +32498983985 
 E-mail: libe-press@europarl.europa.eu

Drepturile omului
 
 Jack BLACKWELL 
 Bruxelles: +32 2 2842929
 Strasbourg: +333881 76712
 Mob.: +324989834 00 
 E-mail: fоrеign-рrеss@еurораrl.еurора.еu
Pescuit

 Isabel NADКARNI 
 Bruxelles: +32 2 2832198
 Strasbourg: +333881 76758
 Mob.: +32498983336 
 E-mail: fish-press@europarl.europa.eu 

Cultură şi învăţămînt, transport şi turism

 Frаngоis ARNAULD 
 Bruxelles: +32 2 2832379
 Strasbourg: +333881 74005
 Mob.: +324989832 83 
 E-mail: cult-press@europarl.europa.eu 
 trаn-рrеss@еurораrl.еurора.еu

Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 
 N.N. 
 Bruxelles: +32 2 2833000
 Strasbourg: +333881 74005
 Mob.: +324989834 02 
 E-mail: empl-press@europarl.europa.eu

Drepturile femeilor şi egalitatea de gen

 N.N. 
 Bruxelles: +32 2 2833000
 Strasbourg: +333881 74005
 Mob.: +324989834 02 
 E-mail: femm-press@europarl.europa.eu
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Serviciul de presă al Preşedintelui Parlamentului European. Şef

 Katrin BLACKWELL 
 Bruxelles: +32 2 2842929
 Strasbourg: +333881 76712
 Mob.: +324989834 00 
 E-mail: foreign-press@europarl.europa.eu

Asistenţi în oficiul parlamentar al lui Jerzy Buzek

 Аnnа PARADOWSКA-NATURSКA
 European Parliament 
 B8t. Altiero Spinelli 
 05F241 
 60, rue Wiertz 
 В-1047 Bruxelles 
 Tel.: +32 2 28 37631
 Fax: +32 2 2849631 
 E-mail: jerzy.buzek@europarl.europa.eu 

 Dariusz SEROWKA
 B8t. Altiero Spinelli 05F241 
 60, rue Wiertz 
 В-1047 Bruxelles 
 Tel.: +32 2 28 37631
 Fax: +32 2 2849631 
 E-mail: jerzy.buzek@europarl.europa.eu

Persoanele de contact pentru presă în cadrul grupurilor politice ale Parlamentului 
European
 
 ЕРР (Grupul Creştin-Democrat) 
 Relaţii externe 
 Robert FITZHENRY 
 Bruxelles: +32 2 284 2228
 Strasbourg: +33 388 17414

 Delegaţia – Republica Moldova
 Monica Luisa MACOVEI
 Bruxelles: +32 228 45225
 Strasbourg: +33 388 1 75225
 Email: monica.macovei@europarl.europa.eu

 S&D (Alianţa Progresistă a Socialiştilor
 şi Democraţilor) 
 Şeful Serviciului Relaţii Externe 
 Тоnу ROBINSON 
 Bruxelles: +32 2 284 30 61 
 Strasbourg: +33388 172998 
 Mob.: +324752574 10 
 E-mail: tony.robinson@europarl.europa.eu
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 ALDE (Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa) 
 Şeful Serviciului Relaţii Extern, Corlett NEIL 
 Bruxelles: +3222842077
 Strasbourg: +33 388 174167 
 E-mail: neil.corlett@europarl.europa.eu

 GREENS/EFA (ecologişti) 
 Şeful Serviciului de presă 
 Helmut WEIXLER 
 Bruxelles: +3222844683
 Strasbourg: +33388 174760 
 E-mail: helmut.weixler@europarl.europa 

 ECR (Conservatorii şi Reformiştii Europeni) 
 Purtătorul de cuvînt al ECR 
 James HOLTUM 
 Bruxelles: +32 2 286 1762 
 Strasbourg: +33388 174760 
 E-mail: james.holtum@europarl.europa.eu

 GUE/NGL (Stînga Unită Europeană /
 Stînga Verde Nordică) 
 Purtătorul de cuvînt pentru presă 
 Gianfranco BATТlSТlNI 
 Bruxelles: +3222846785 
 Mob.: +32475646628 
 E-mail: gi anfranco.battistini@europarl.europa.eu 



Вестибюль Совета ЕС

3.3. Consiliul Uniunii Europene

3.3.1. Funcţiile şi structura Consiliului Uniunii Europene 

Consiliul Uniunii Europene este instituţia principală 
a UE, care deţine cea mai înaltă autoritate. Consiliul 
UE este organul principal în procesul de luare a deci-
ziilor legislative şi politice. Împreună cu Parlamentul 
European, Consiliul adoptă actele legislative.

Potrivit Tratatului de la Lisabona, începînd cu 1 de-
cembrie 2009, Consiliul UE este prezidat de Preşe-
dinte, ales pe un termen de doi ani şi jumătate. În 

calitate de primul Preşedinte al Consiliului UE a fost ales Herman Van Rompuy.
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Consiliul este constituit din şefii statelor sau guvernelor statelor-membre ale Uniunii 
Europene, Preşedintele Consiliului UE şi Preşedintele Comisiei Europene. În depen-
denţă de problemele care se pun în discuţie şi în conformitate cu direcţiile politicilor 
UE, la şedinţele Consiliului se pot întruni de asemenea miniştrii de diferite profiluri, 
motiv pentru care Consiliul mai are o denumire – Consiliul de Miniştri.

În total există nouă configuraţii (“formaţiuni”) diferite ale Consiliului:

• General Affairs and External Relations (GAER) - Afaceri Generale şi Relaţii Externe;

• Economic and Financial Affairs (ECOFIN) – Afaceri Economice şi Financiare; 

• Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs – Forţa de muncă, Politică 
Socială, Sănătate şi Protecţia Consumatorilor; 

• Justice and Home Affairs – Justiţie şi Afaceri Interne; 

• Competitiveness (Internal Market, Industry and Research) – Competitivitate (piaţa 
internă, industrie şi cercetare); 

• Transport, Telecommunication and Energy – Transport, Telecomunicaţii şi Energie; 

• Agriculture and Fisheries – Agricultură şi Pescuit; 

• Environment – Mediu; 

• Education, Youth and Culture – Educaţie, Tineret şi Cultură.

Primele trei configuraţii ale Consiliului de Miniştri al UE se întrunesc regulat în şedinţe 
lunare, iar restul formaţiunilor se convoacă de patru ori pe an. 

Consiliul de Miniştri al Uniunii Europene exercită şase funcţii/ atribuţii de bază: 

• adoptarea legilor UE, în multe cazuri Consiliul exercită această funcţie împreună cu 
Parlamentul European; 

• coordonarea unui spectru larg de probleme ce ţin de politica social-economică a 
statelor Uniunii Europene; 

• încheierea acordurilor internaţionale între UE şi alte state sau organizaţii internaţio-
nale; 

• adoptarea bugetului UE împreună cu Parlamentul European; 

• elaborarea şi implementarea politicii externe generale şi politicii de securitate a Uni-
unii Europene; 

• coordonarea cooperării între instanţele judecătoreşti naţionale şi poliţie în materie 
penală.
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Rolul Consiliului în domeniul  politicii externe şi politicii de securitate este deosebit de im-
portant. Spre deosebire de Parlament şi Comisia Europeană, Consiliul este absolut liber 
în acţiunile sale referitoare la politica externă. Consiliul este o instituţie care acţionează 
în numele UE pe arena internaţională: de la demersuri, declaraţii şi adoptarea rezoluţiilor 
pînă la negocieri şi aplicarea sancţiunilor faţă de o ţară sau alta.

Înaltul Reprezentant al UE pentru Politica Externă şi de Securitate Comună

Funcţia respectivă a fost introdusă prin Tratatul de la Lisabona 
şi începînd cu 1 decembrie 2009 este exercitată de baroneasa 
Catherine Ashton. În cadrul Consiliului UE, Înaltul Reprezentant 
defineşte deciziile referitoare la afacerile externe, în special la 
formularea, pregătirea şi aplicarea deciziilor politicii europene. 
Înaltul Reprezentant acţionează în numele Consiliului UE în 
relaţiile şi comunicarea cu părţile terţe. De fapt, Înaltul Repre-
zentant al UE este Ministrul Afacerilor Externe al Uniunii Euro-
pene. În calitate de Înalt Reprezentant al UE, Catherine Ashton 

coordonează lucrul reprezentanţelor speciale ale Uniunii Europene în întreaga lume. De 
asemenea, ea este Şef al Agenţiei Europene de Apărare şi al Uniunii Europei de Vest.

Preşedinţia Consiliului UE

Ţările Uniunii Europene prezidează prin rotaţie în Consiliul Uniunii Europene. În perioada 
preşedinţiei statul-membru nu doar coordonează activitatea comună a statelor-membre 
ale Uniunii Europene, dar şi promovează procesul de luare a deciziilor politice şi legisla-
tive. Cu ocazia preşedinţiei ţara creează un sistem de informare puternic, care constituie 
încă o sursă de informare regulată despre UE, şi în special ţara care deţine preşedinţia 
Consiliului prezintă pagina web de informare unde se publică zilnic toate ştirile şi noutăţile 
despre cele mai recente evoluţii, anunţuri, declaraţii de politică externă, alte declaraţii, etc. 
Ţara-preşedinte reprezintă Consiliul de Miniştri şi Ţările Uniunii Europene în relaţiile aces-
teia cu ţările terţe, precum şi în Parlamentul European şi în alte instituţii.

Consiliul European

Consiliul European este o instituţie supremă a UE care nu activează permanent. Con-
siliul European - reprezintă întrevederile şefilor statelor şi guvernelor ţărilor UE şi a Pre-
şedintelui Comisiei Europene, unde sunt coordonate deciziile cele mai importante şi 
semnificative pentru Uniunea  Europeană. Aceste întrevederi, de regulă, sunt convocate 
de patru ori pe an sau de două ori în cele şase luni de preşedinţie a unuia din statele-
membre ale Uniunii Europene. Totuşi, în circumstanţe deosebite în decurs de una sau 
două săptămîni poate fi convocată aşa-numita sesiune extraordinară a Consiliului Euro-
pean. Reuniunea  de primăvară a Consiliului European este tradiţional dedicată aface-
rilor economice. De obicei, şedinţele Consiliului au loc la Bruxelles în sediul Consiliului 
Uniunii Europene. Materialele informaţionale sunt puse la dispoziţia presei din timp, încă 
pînă la acreditare şi reflectarea evenimentelor. La astfel de summite, Consiliul European 
defineşte politica UE şi ia decizii în privinţa  problemelor care nu pot fi soluţionate la nive-
lul inferior, adică de către miniştri în cadrul şedinţelor ordinare ale Consiliului Uniunii Eu-
ropene. Reuniunile Consiliului European pot fi oficiale şi neoficiale. Cele mai importante 
decizii şi, deseori, deciziile istorice ale Uniunii Europene sunt adoptate sau discutate la 
summit-urile Consiliului European. În timpul reuniunilor Consiliului European, serviciul 
de presă diseminează declaraţiile şi concluziile preliminare ale Preşedintelui în privinţa 
problemelor incluse pe agenda de lucru şi puse în discuţie, pe care le puteţi găsi pe 
pagina web a Consiliului Uniunii Europene la rubrica  Presa (Press). 
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3.3.2. Serviciul de presă al Consiliului Uniunii Europene

Secretarul de presă al Secretarului General / Înaltului Reprezentant al UE pentru 
Politica Externă şi de Securitate Comună

 Cristina GALLACH 
 Tel.: + 32 2 281 64 67
 Mob.: + 32 476 93 64 
 E-mail: cristina.gallach@consilium.europa.eu

Asistenţii Secretarului de presă

 Маrу BRAZIER 
 Tel.: + 32 2 281 51 83.
 Mob.: + 32 477 97 08 74 
 E-mail: mary.brazier@consilium.europa.eu 
 
 Alain PLUCKERS 
 Tel.: + 32 2 281 62 17
 Mob.: + 32 475 75 34 00 
 E-mail: alain.pluckers@consilium.europa.eu

Oficiul de presă al Consiliului Uniunii Europene

 Şef al Oficiului 
 Nicolas KERLEROUX
 Tel.: + 32 2 281 82 39
 Mob.: + 32 475 36 96 76 
 E-mail: nicolas. kerleroux@consilium.eurора.eu

Probleme generale şi afaceri externe; lupta împotriva terorismului

 Jesus CARMONA 
 Tel.: + 32 2 281 9548
 Mob.: + 32 475 65 32 15 
 E-mail: jesus.carmona@consilium.europa.eu

Probleme generale şi afaceri externe; afaceri economice
şi financiare; cooperare pentru dezvoltare

 Francois НЕАD 
 Tel.: + 32 2 281 60 83
 Mob.: + 32 475 95 38 07 
 E-mail: francois.head@consilium.europa.eu 

Securitate şi Apărare

 Stavros PETROPOULOS
 Tel.: + 32 2 281 8348 
 Mob.: + 32 475 75 38 81 
 E-mail: stavros.petropoulos@consilium.europa.eu
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 Celine RUIZ 
 Tel.: + 32 2 281 9333 
 Mob.: + 32 475 93 20 92 
 E-mail: celine.ruiz@consilium.europa.eu

Agricultura şi Pescuitul

 Carole MICMACHER GRANDCOLAS
 Tel.: + 32 2 281 5389 
 Mob.: + 32 477 67 43 99 
 E-mail: carole.micmacher-grandcolas@consilium.europa.eu 

Competitivitate (piaţa internă, industrie şi cercetare); Justiţie şi Politica Internă
 
 Victor FLAVIAN 
 Tel.: + 32 2 281 67 15
 Mob.: + 32 473 64 0390 
 E-mail: victor.flavian@consilium.europa.eu

Transport, Telecomunicaţii şi Energie
 
 Miriam VANCOVA 
 Tel.: + 32 2 281 9776 
 Mob.: + 32 473 64 0377 
 E-mail: miriam.vancova@consilium.europa.eu 

Mediu, Educaţie, Tineret şi Cultură, Cooperare pentru Dezvoltare

 Susanne КlEFER 
 Tel.: + 32 2 281 9442
 Mob.: + 32 473 92 33 08 
 E-mail: susanne.kiefer@consilium.europa.eu

Bugetul; Forţa de muncă, Politică socială, Sănătate şi Protecţia Consumatorilor 
 
 Jérôme UNTERHUBER 
 Tel.: + 32 2 281 5394 
 Mob.: + 32 473 92 3628 
 E-mail: jerome.unterhuber@consilium.europa.eu

Gestionarea situaţiilor de criză; administrarea reuniunilor oficiale ale Consiliului
 
 Dаnа MANESCU 
 Tel.: + 32 2 281 44 77
 Mob.: + 32 473 92 34 77 
 E-mail: dana.manescu@consilium.europa.eu



Sediul principal al Comisiei Europene

3.4. Comisia Europeană

3.4.1. Funcţiile şi structura Comisiei Europene 

Comisia Europeană este organul executiv al Uniunii Europene. Anume Comisia 
Europeană este responsabilă pentru executarea deciziilor adoptate de Parlamentul 
European şi Consiliul de Miniştri al Uniunii Europene. Denumirea “Comisia Europeană” 
are două sensuri: aşa poate fi numită instituţia în sine, dar şi Colegiul Comisarilor 
acesteia, care este organul administrativ al Comisiei.

Comisia Europeană este motorul unei maşinării uriaşe şi complexe precum Uniunea 
Europeană. Comisia este unica instituţie cu dreptul de iniţiativă legislativă, care propune 
proiecte legislative examinate de Parlamentul şi Consiliul Uniunii Europene.
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De asemenea, Comisia Europeană gestionează şi realizează politica şi bugetul UE, 
monitorizează respectarea legislaţiei europene de către statele-membre ale UE şi 
companiile europene, iar în cazuri de încălcare a acesteia, Comisia poate să aplice 
procedurile corespunzătoare, inclusiv aducerea statului ce se face vinovat de încălcarea 
legislaţiei comunitare în faţa Curţii Europene sau aplicarea sancţiunilor. 

Comisia Europeană îndeplineşte de asemenea atribuţii privind politica externă şi 
participă la elaborarea şi implementarea politicii UE în relaţiile cu un anumit stat sau 
o anumită regiune. În aceste scopuri, Comisia dispune de o reţea de delegaţii în toate 
colţurile lumii. Lista completă a acestor reprezentanţe o puteţi găsi aici: http://ec.europa.
eu/external_relations/delegations/web_en.htm

Colegiul comisarilor Uniunii Europene

Organul administrativ al Comisiei Europene este compus din colegiul celor 27 de 
comisari, fiecare reprezentînd cîte un stat-membru al Uniunii Europene. Preşedintele 
Comisiei Europene identifică domeniile pentru care va fi responsabil fiecare comisar. 
Componenţa nouă a Comisiei Europene se alege odată la cinci ani, la şase luni după 
alegerea Parlamentului European. Informaţiile despre cei 27 de comisari le puteţi găsi 
pe pagina web http://ec.europa.eu/commission_barroso/index_en.htm.

• José Manuel Barroso – Preşedintele Comisiei Europene
 
• Catherine Ashton – Vicepreşedinte. Înaltul Reprezentant al UE pentru Politica 

Externă şi de Securitate Comună 

• Viviane Reding  - Vicepreşedinte pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie

• Joaquín Almunia – Vicepreşedinte pentru concurenţă 

• Siim Kallas – Vicepreşedinte pentru transporturi

• Neelie Kroes – Vicepreşedinte pentru agenda digitală

• Antonio Tajani – Vicepreşedinte pentru industrie şi antreprenoriat 

• Maroš Šefčovič – Vicepreşedinte pentru relaţii inter-instituţionale şi administraţie 

•  Janez Potočnik – Comisarul pentru mediu 

• Olli Rehn – Comisarul pentru afaceri economice şi financiare 

• Andris Piebalgs – Comisarul pentru dezvoltare 

• Michel Barnier – Comisarul pentru piaţă internă şi servicii 

• Androulla Vassiliou – Comisarul pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret

• Algirdas Gediminas  Šemeta – Comisarul pentru impozitare şi uniunea vamală, 
audit şi antifraudă 

• Karel de Gucht – Comisarul pentru comerţ 
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• John Dalli – Comisarul pentru sănătate şi politica consumatorilor 

• Máire Geoghegan-Quinn – Comisarul pentru cercetare, inovare şi ştiinţă

• Janusz Lewandowski – Comisarul pentru buget şi programare financiară 

• Maria Damanaki  - Comisarul pentru afaceri maritime şi pescuit 

• Günther H. Oettinger – Comisarul pentru energie 

• Johannes Hahn – Comisarul pentru politica regională 

• Connie Hedegaard – Comisarul pentru combaterea schimbărilor climatice 

• Štefan Füle – Comisarul pentru extindere şi politica de vecinătate 

• László Andor – Comisarul pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi 
incluziune socială (politica asigurării oportunităţilor egale) 

• Cecilia Malmström – Comisarul pentru afaceri interne

• Kristalina Georgieva – Comisarul pentru cooperare internaţională, ajutor umanitar şi 
gestionarea crizelor

• Dacian Cioloş - Comisarul pentru agricultură şi dezvoltare rurală

Directoratele generale şi departamentele

Funcţionarii Comisiei Europene lucrează în cadrul celor 41 departamente denumite 
Directorate Generale şi departamente. Fiecare Directorat este responsabil pentru un 
anumit domeniu de activitate şi este condus de un Director General subordonat unuia 
din Comisari.

Directoratele Generale, de fapt, elaborează proiecte de legi noi, care obţin un statut 
oficial doar după aprobarea acestora de Colegiul comisarilor în cadrul şedinţelor 
săptămînale. Lista completă a Directoratelor Generale şi serviciilor Comisiei Europene 
o puteţi găsi pe următoarea pagină web http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm

Mai mult decît atît, în Comisia Europeană există cîteva organizaţii temporare, numite 
agenţii, care administrează implementarea uneia sau mai multor programe curente 
ale Comisiei Europene. În prezent în Comisia Europeană activează şase agenţii de 
acest fel:

• Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (ЕАСЕА) 

• Consiliul European pentru Cercetare (ERC) 

• Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovaţie (EACI) 

• Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori (ЕАНС) 

• Agenţia Executivă pentru Cercetare (REA) 
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• Agenţia Executivă pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport (TEN-TEA)

În domeniul relaţiilor externe în cadrul Comisiei Europene lucrează şase Directorate 
Generale şi departamente:

• Directoratul General pentru Dezvoltare - Directorate General for Development (DG 
DEV) – elaborează politici globale şi sectoriale. Directoratul General pentru Dezvoltare 
determină politica Comisiei Europene faţă de ţările în curs de dezvoltare din punct 
de vedere al comerţului, integrării regionale şi cooperării în domeniul economiei, 
asistenţei sociale, transportului, securităţii alimentare, dezvoltării rurale şi dezvoltării 
administrative.

 
• Directoratul General pentru Extindere - Directorate General for Enlargement. 

Elaborează şi implementează politica europeană de integrare şi aderare la Uniunea 
Europeană. 

• Oficiul de cooperare EuropeAid administrează politica şi procesele de 
implementare a programelor externe de asistenţă, precum şi a proiectelor de 
asistenţă pentru toate regiunile lumii. Activitatea Oficiul este coordonată cu 
Directoratul General pentru Dezvoltare şi Directoratul General Relaţii Externe.  
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

•  Directoratul General Relaţii Externe - Directorate General for External Relations 
(DG RELEX) – implementează o politica externă eficientă şi coordonată a Uniunii 
Europene. Activitatea Directoratului General Relaţii Externe se coordonează cu 
Înaltul Reprezentant pentru Politică Externă şi de Securitate Comună, Catherine 
Ashton.

• Departamentul pentru Ajutor Umanitar - Humanitarian Aid Department (ЕСНО). 
Acest Departament al Comsiei Europene a fost creat pentru punerea în aplicare a 
politicii de ajutor umanitar a Uniunii Europene în întreaga lume. http://ec.europa.eu/
echo/index_en.htm

•  Directoratul General pentru Comerţ - Directorate General for Trade.

Republica Moldova în materialele web ale Comisiei Europene

Republica Moldova se bucură de destulă atenţie în spaţiul virtual al Uniunii Europene. În 
categoriile web ale Directoratelor Generale: Relaţii Externe, Comerţ şi Politica Europeană 
de Vecinătate există pagini separate dedicate Republicii Moldova.

Pentru a vizita pagina Republicii Moldova pe pagina web a Comisiei Europene  (www.
ec.europa.eu), trebuie să accesaţi rubrica Politici UE, şi apoi rubrica Relaţii Externe. În 
final veţi accesa pagina web a Directoratului General pentru Relaţii Externe.

În continuare trebuie să accesaţi rubrica Alta Europa, inc. Vecinii estici şi să selectati 
Republica Moldova, astfel veţi accesa pagina Republicii Moldova unde veţi găsi toată 
informaţia despre afacerile curente în domeniul relaţiilor bilaterale. 

Aici veţi găsi adresa directă a paginii pentru Republica Moldova:
http://ec.europa.eu/external_relations/moldova/index_en.htm
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Mai mult, în rubrica dată veţi găsi şi alte referinţe:

•  Delegaţia UE în Republica Moldova – pagina web a Delegaţiei Uniunii Europene în 
Republica Moldova: http://ec.europa.eu/delegations/moldova

• Bazele politice și legale ale relațiilor UE-Moldova – raportul consolidat privind cadrul 
juridic al relaţiilor bilaterale;

• Parteneriatul Estic – detalii despre Parteneriatul Estic şi noutăţi privind  diverse ini-
ţiative;

• Relațiile comerciale – raport succint privind relaţiile comerciale şi datele statistice 
corespunzătoare;

• Asistența UE – trecerea la pagina Republicii Moldova pe pagina web a Oficiului 
EuropeAid, unde veţi găsi toată informaţia despre proiectele de asistenţă: http://
ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/countrycooperation/belarus/bela-
rus_en.htm

• Oportunităţi de finanţare – informaţii despre concursuri de licitaţii şi granturi oferite de 
Uniunea Europeană pentru Republica Moldova;

• Delegaţia Parlamentului European pentru relații cu Republica Moldova http://www.
europarl.europa.eu/intcoop/euro/id/d_by/members_en.htm

• Oficiul de tratate – baza de date a documentelor semnate cu participarea Uniunii 
Europene şi Republicii Moldova începînd cu 1945;

• Documente-cheie – rapoarte privind punerea în aplicare a angajamentelor bilaterale 
asumate de Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

.
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3.4.2. Serviciile de presă ale Comisiei Europene

Administraţia serviciului de presă

Coordonarea şi planificarea adresărilor purtătorilor de cuvînt
 
 Silvina RIVA 
 Tel.: + 32 2 295 00 86
 Fax: +32 2 2994770 
 E-mail: silvina.riva@ec.europa.eu

Acreditare
  
 Pier SOLDATI 
 Tel.: + 32 2 299 01 70
 Fax: +32 2 2994740 
 E-mail: pier.soldati@ec.europa.eu

Ofiţerii de presă

Din toate instituţiile Uniunii Europene, Comisia Europeană are cel mai mare număr 
de ofiţeri de presă (spokespersons) responsabili pentru comunicare cu reprezentanţii 
mijloacelor de informare în masă. Ofiţerii de presă pot să facă declaraţii oficiale şi 
comentarii care reflectă poziţia Comisiei Europene vizavi de unele sau alte probleme. 
Serviciul de presă al Comisiei Europene este condus de Ofiţerul de presă principal, 
împuternicit să vorbească în numele Comisiei ca instituţie şi în numele Preşedintelui 
Comisiei Europene. Puteţi să luaţi legătură cu ofiţerii de presă la telefonul fix sau 
mobil (în zilele de odihnă). În zilele de odihnă ofiţerii de presă pot fi contactaţi la 
numărul GSM! În cazul în care doriţi să luaţi legătura cu serviciul de presă al Comisiei 
Europene într-o zi de odihnă sunaţi la următorul număr de telefon: + 32 02 295 84 63.

Doar Comisarii, Directorii Generali şi ofiţerii de presă au dreptul să facă comentarii 
oficiale pentru presă în numele Comisiei Europene.

Ofiţerul de presă principal al Comisiei Europene

 Коеn DOENS 
 Tel.: + 32 2 298 1566
 Mob.: + 32 498 981 566 
 E-mail: koen.doens@ec.europa.eu 

Asistent al ofiţerului de presă principal

 Nathalie OAVIES 
 Tel.: + 32 2 296 49 33
 Mob.: + 32498964 933 
 E-mail: nathalie.davies@ec.europa.eu
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Adjunct al ofiţerului de presă principal (pentru activitatea Preşedintelui)

 Leonor RIBERIO ОА SILVA
 Tel: + 32 2 298 81 55 
 Mob.: + 32498981 669 
 E-mail: leonor.riberio-da-silva@ec.europa.eu

Serviciul de presă

 Irena NOVAKOVA 
 Tel: + 32 2 299 396 08
 Mob.: + 32498999608 
 E-mail: irena.novakova@ec.europa.eu

Fiecare ofiţer de presă este responsabil pentru o anumită direcţie de activitate a 
Comisiei Europene, fapt care facilitează mult lucrul jurnaliştilor, deoarece pentru a 
obţine comentarii sau informaţii detaliate şi concrete, trebuie doar să identificaţi 
corect domeniul de activitate al Comisiei Europene în general, sau aspectul concret 
al relaţiilor UE cu Republica Moldova la care se referă întrebarea dumneavoastră. 
Întrebările ce ţin de politică în general, le puteţi adresa ofiţerului de presă al Comisiei 
Europene sau adjuncţilor lui. În cazul în care aveţi o întrebare specifică (spre exemplu, 
despre poziţia Comisiei Europene în privinţa relaţiilor Uniunii Europene cu Republica 
Moldova într-un anumit context politic), atunci cel mai bine ar fi să telefonaţi ofiţerul 
de presă al Comisiei Europene pentru politica externă. În cazul în care, spre exemplu, 
este vorba despre întrebările privind acordurile de liberalizare a regimului de vize şi 
readmitere, acestea sunt în competenţa ofiţerului de presă responsabil pentru justiţie 
şi afaceri interne, dar dacă este o întrebare din domeniul comerţului, trebuie să vă 
adresaţi ofiţerului de presă responsabil pentru afaceri comerciale, etc.

Directoratul General pentru Relaţii Externe se ocupă direct cu punerea în aplicare a 
politicii externe a Uniunii Europene în relaţiile acesteia cu statele nemembre ale UE 
şi, în special, cu Republica Moldova. Directoratul General diseminează săptămînal un 
buletin de mesaje informative despre cele mai importante evenimente din domeniul 
politicii externe a Uniunii Europene. 

Puteţi să vă abonaţi la buletinul de ştiri menţionat, accesînd pagina web http://
ec.europa.eu/comm/external_relations/feedback/weekly.htm

Ofiţerii de presă conform direcţiilor de lucru

Lista completă o puteţi găsi pe următoarele pagini web: 
http://www.eu4journalists.eu/index.php/ ontact_guide/english/C56/218/ 

http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/contact_us/ec_spokespersons/index_
en.htm

Competitivitate
 Amelia TORRES 
 Tel.: + 32 2 295 46 29
 Mob.: + 32 498 980 161 
 E-mail: amelia.torres@ec.europa.eu
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Afaceri economice şi financiare
 Amadeu ALTAFAJ TARDIO 
 Tel.: + 32 2 295 26 58 
 Mob.: + 32 498 952 158 
 E-mail: amadeu.altafaj-tardio@ec.europa.eu

Industrie şi antreprenoriat
 Fabio PIROTTA 
 Tel.: + 32 2 296 72 84
 Mob.: + 32 498 967 284 
 E-mail: fabio.pirotta@ec.europa.eu

Piaţa internă şi servicii
 Chantal HUGHES 
 Tel.: + 32 2 296 44 50
 Mob.: + 32 498 964 450 
 E-mail: chantal.hughes@ec.europa.eu 

Politica regională
 Tоn van LIEROP 
 Tel.: + 32 2 296 65 65
 Mob.: + 32 498 966 565 
 E-mail: ton.van-lierop@ec.europa.eu

Cercetare, inovaţie şi ştiinţă
 Mark ENGLISH
 Tel.: + 32 2 296 24 10
 Mob.: + 32 498 962 410 
 E-mail: mark.english@ec.europa.eu

Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 Christina ARIGHO 
 Tel.: + 32 2 298 53 99 
 Mob.: + 32 498 982 118 
 E-mail: christina.arigho@ec.europa.eu

Politica IT
 Jonathan ТОDD 
 Tel.: + 32 2 299 41 07
 Mob.: + 32 498 994 107 
 E-mail: jonathan.todd@ec.europa.eu

Educaţie, cultură, multilingvism şi tineret
 Dennis АВВОТТ 
 Tel.: + 32 2 295 92 58
 Mob.: + 32498959258 
 E-mail: dennis.abbott@ec.europa.eu

Justiţie, drepturile fundamentale şi cetăţenie
 Matthew NEWMAN 
 Tel : +32 (0)2 296 2 406
 Mobile : +32 (0)498 962 406
 E-mail: matthew.newman@ec.europa.eu
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Afaceri interne
 Michele CERCONE 
 Tel.: + 32 2 298 09 63
 Mob.: + 32498982 349 
 E-mail: michele.cercone@ec.europa.eu
Transport
 Helen KEARNS 
 Tel.: + 32 2 298 76 38
 Mob.: + 32498987638 
 E-mail: helen.kearns@ec.europa.eu
Energie
 Marlene HOLZNER 
 Tel.: + 32 2 296 01 96
 Mob.: + 324989822 80 
 E-mail: marlene.holzner@ec.europa.eu

Protecţia sănătăţii şi politica consumatorilor
 Frederic VINCENT 
 Tel.: + 32 2 298 71 61 
 Mob.: + 32498987166 
 E-mail: frederic.vincent@ec.europa.eu

Agricultură şi dezvoltare rurală
 RogerWAITE 
 Tel.: +32 2 299 24 21 
 E-mail: roger.waite@ec.europa.eu

Pescuit şi afaceri maritime
 Olivier DREWES 
 Tel.: + 32 2 299 24 21
 Mob.: + 32498980 081 
 E-mail: olivier.drewes@ec.europa.eu

Protecţia mediului
 Joe HENNON 
 Tel.: + 32 2 295 35 93 
 Mob.: + 3249895359383829 
 E-mail: joe.hennon@ec.europa.eu 

Clima
 Maria KOKKONEN
 Tel.: +3222954203 
 E-mail: maria.kokkonen@ec.europa.eu

Afaceri externe şi politica de securitate 
 Lutz GOLLNER 
 Tel.: + 32 2 296 46 41
 Mob.: + 32 498 964641 
 E-mail: lutz.guellner@ec.europa.eu
Comerţ
 John CLANCY 
 Tel.: + 32 2 295 37 73
 Mob.: + 32 498 953 773 
 E-mail: john.clancy@ec.europa.eu
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Extinderea UE şi politica de vecinătate
 Angela FILOTE 
 Tel.: +322295 1968 
 E-mail: angela.filote@ec.europa.eu 

Dezvoltare
 Catherine RAY 
 Tel.: + 32 2 296 99 21
 Mob.: + 32 498 969 921 
 E-mail: catherine.ray@ec.europa.eu

Cooperare internaţională, ajutor umanitar şi gestionarea crizelor
 Ferran TARRADELLAS ESPUNY 
 Tel : +32 (0)2 296 62 93
 Mobile : +32 (0)498 966 293
 E-mail: ferran.tarradellas@ec.europa.eu

Impozitare, uniune vamală şi audit
 Еtеr TRAYNOR 
 Tel.: + 32 2 292 1548
 Mob.: + 32 498 983 871 
 E-mail: emer.traynor@ec.europa.eu 

Relaţii interinstituţionale şi comunicaţii
 Michael MANN 
 Tel.: + 32 2 299 97 80
 Mob.: + 32 498 999 780 
 E-mail: michael.mann@ec.europa.eu

Planificare financiară şi buget
 Patrizio FIORILLI 
 Tel.: +32 2 299 97 80 
 E-mail: patrizio.fiorilli@ec.europa.eu

3.5. Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova

La fel ca şi alte instituţii ale Uniunii Europene, Delegaţia UE în Republica Moldova 
şi funcţionarii acesteia sunt deschişi pentru comunicarea cu jurnaliştii. În relaţiile cu 
jurnaliştii, Delegaţia UE reprezintă interesele tuturor instituţiilor Uniunii Europene. 
Delegaţia UE dispune de un serviciu de presă şi informare, care, cu suportul proiectelor 
finanțate de UE,  acordă asistenţă jurnaliştilor în organizarea interviurilor cu personalul 
Delegaţiei sau cu reprezentanţii instituţiilor UE situate la Bruxelles. De asemenea, pot 
fi obţine comentarii operative din partea diplomaţilor Delegaţiei UE.

În general, comunicarea reprezentanţei diplomatice a Uniunii Europene cu presa se 
bazează pe o regulă: dacă diplomatul sau ofiţerul de presă nu avertizează jurnalistul că 
informaţia este ”off the record” (”neoficială”), aceasta înseamnă că informaţia obţinută 
este tratată ca fiind ”оn the record” (”oficială”). Reţineţi că, de regulă, comunicarea 
cu diplomaţii are loc în regimul ”off the record”, ceea ce nu permite jurnalistului să 
menţioneze sursa informaţiilor. O asemenea metodă de lucru, bazată pe încrederea 
oficialilor Uniunii Europene faţă de reprezentanţii mass media, este admisă şi 
acceptată de ambele părţi.
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În plus, funcţionarii serviciului de presă şi informare vă pot oferi informaţii generale 
sau analitice operative privind relaţiile UE - Republica Moldova, sau sugera sursele 
unde puteţi găsi informaţia necesară. Ofiţerii de presă, de asemenea, vă pot ajuta 
accordîndu-vă materiale video şi audio. Funcţionarii responsabili pentru relaţiile cu 
mass media fac tot posibilul pentru a satisface nevoile jurnaliştilor, oferindu-le cele 
mai detaliate informaţii despre activitatea tuturor instituţiilor UE şi despre cele mai 
importante procese în derulare în cadrul Uniunii Europene.

De asemenea, Serviciul de presă şi informare al Delegaţiei organizează, cu suportul 
proiectelor finanțate de UE, diverse seminarii, briefing-uri şi vizite la instituţiile Uniunii 
Europene şi oferă materiale informaţionale mijloacelor de informare din Republica 
Moldova.

Serviciul de presă şi informare la fel acordă asistenţă în organizarea întrevederilor 
dintre jurnalişti şi Comisarii Uniunii Europene şi alţi oficiali la Bruxelles, însă merită să 
începeţi organizarea acestor întrevederi din timp, uneori chiar cu cîteva luni înainte de 
întrevederea preconizată.

Serviciul de presă şi informare recomandă jurnaliştilor să se adreseze din timp pentru 
comentarii şi informaţii adăugătoare, deoarece pregătirea informaţiilor solicitate poate 
să dureze cîteva zile.

Şeful Delegaţiei UE în Republica Moldova

 Dirk SCHUEBEL
 Str. Kogălniceanu nr. 12
 MD 2001 Chişinău,
 Tel : (+373 22) 50 52 10
 Fax: (+373 22) 27 26 22
 E-mail: Delegation-Moldova@ec.europa.eu

Ofiţer de presă

 Dirk LORENZ
 tel.: (+373 22) 50 52 10
 E-mail: dirk.lorenz@ec.europa.eu
 
Pagina web a Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova 
http://ec.europa.eu/delegations/moldova

Pagina web este bogată în diverse materiale despre relaţiile bilaterale Uniunea 
Europeană - Republica Moldova. Aici puteţi găsi cele mai diverse informaţii referitoare 
la politica şi proiectele concrete implementate în Republica Moldova cu suportul 
Uniunii Europene. Pagina web este creată în două limbi: româna şi engleza.

Accesînd pagina web a Delegaţiei UE în Republica Moldova, vă puteţi abona la 
buletinul de ştiri regulat, care conţine ştiri despre UE în limbile rusă, română şi engleză, 
buletinul de ştiri bi-săptămînal despre ultimele evoluţii în Uniunea Europeană, buletinul 
lunar despre activitatea proiectelor finanțate de UE, precum şi comunicatele de 
presă, anunţuri despre concursuri de licitaţii, posturi vacante, proiecte noi, conferinţe, 
traduceri ale documentelor Uniunii Europene, etc. în limbile română şi engleză.
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Structura paginii web:

•  Despre noi – prezintă discursul de salut al Şefului Delegaţiei şi informaţii privind structura 
internă a Delegaţiei, datele de contact ale serviciului de presă şi informare;

• UE şi Moldova – prezintă cronologia relaţiilor UE – Moldova, cadrul juridic şi de 
reglementare, informaţii despre punerea în aplicare a Politicii Europene de Vecinătate şi 
oportunităţile oferite de Uniunea Europeană;

• Colțul de presă – conţine buletinul de ştiri săptămînal pentru jurnalişti, buletinul lunar 
despre activitatea proiectelor finanțate de UE;

• Tendere şi Granturi – include informaţii despre concursuri şi granturi publicate pe pagina 
web a Delegaţiei UE în Republica Moldova, versiunea engleză;

• Noutăţi – prezintă noutăţile despre activitatea UE şi arhiva noutăţilor;

• Proiectele UE – conţine informaţii despre proiectele TACIS, Programul de Bună vecinătate, 
cooperarea regională, programul privind cooperarea transfrontalieră, informaţii despre 
programele Tempus şi Erasmus Mundus, precum şi despre alte proiecte; 

• Ce este UE – aici veţi găsi răspunsuri la toate întrebările despre ce este UE, Preşedinţia 
UE, statele membre ale UE, precum şi informaţii despre relaţiile Uniunii Europene cu 
Statele Lumii a Treia; 

• Newsletter Subscription – aici puteţi să vă înregistraţi pentru diseminarea buletinului 
de ştiri pentru jurnalişti, comunicatelor de presă şi altor informaţii ale Delegaţiei UE în 
Republica Moldova.

3.6. Alte instituţii ale Uniunii Europene

3.6.1 Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene
 Court of Justice of the European Communities (Luxemburg) 

Curtea Europeană este o instituţie supranaţională foarte importantă, avînd drept obiectiv 
asigurarea conformării legislaţiei Uniunii Europene. Curtea Europeană asigură interpre-
tarea unică şi punerea în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene. În componenţa Curţii 
Europene intră cîte un judecător din partea fiecărui stat-membru al Uniunii Europene.

Serviciul de presă

 Juan Carlos GONZALEZ ALVAREZ
 Tel.: +35243032623/2035 
 Fax: +352 4303 2500 
 www.curia.europa.eu

3.6.2. Banca Centrală Europeană
 European Central Bank (Frankfurt-am-Main)

Banca Centrală Europeană este o instituţie financiară independentă, care administrează 
moneda unică a Uniunii Europene - Euro şi asigură stabilitatea preţurilor în zona euro. BCE 
este responsabilă pentru politica monetară comună, operaţiunile valutare şi gestionarea 
rezervelor valutare ale ţărilor din zona euro.

Serviciul de presă
 Elisabeth ARDAI LLON-POI RI ER
 Tel.: + 49 69 13447455 
 E-mail: elisabeth.ardaillon-poitier@ecb.int 
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 Regina Karoline SCHULLER 
 Tel.: + 49 69 13447457 
 E-mail: regina.schuller@ecb.int 
 E-mail general pentru jurnalişti: media@ecb.europa.eu
 www.ecb.int

3.6.3. Curtea de Conturi Europeană
 European Court of Auditors (Luxemburg)

Curtea de Conturi Europeană verifică legitimitatea veniturilor şi cheltuielilor de buget 
ale Uniunii Europene şi efectuează evaluări în gestionarea finanţelor. Curtea de Con-
turi are dreptul la exercitarea auditului faţă de orice persoană sau organizaţie, care 
administrează mijloacele financiare ale Uniunii Europene.

Serviciul de presă
 Curtea de Conturi Europeană
 Comunicare şi rapoarte 
 Oficiul de presă 
 12, rue Alcide Dе Gasperi 
 L-1615 Luxemburg 
 Michel BULZ 
 Tel.: +3524398-45410 
 Fax: +352 4398-46410
 E-mail: press@eca.europa.eu
 www.eca.europa.eu

3.6.4. Ombudsmanul European
 European Ombudsman (Strasbourg)

Ombudsmanul este împuternicit să accepte petiţii de la persoane fizice şi juridice re-
zidente în statele-membre ale UE privind activitatea nesatisfăcătoare a organelor sau 
instituţiilor Uniunii Europene. Activitatea ombudsmanului poate fi interesantă pentru 
jurnalişti din punct de vedere al experienţei în domeniul apărării drepturilor cetăţenilor 
în relaţiile acestora cu instituţiile Uniunii Europene.

Serviciul de presă din Bruxelles
 Gundi GADESMANN 
 Tel.: + 32 2 284 26 09 
 Mob.: + 32 2 2844 914 
 E-mail: 
 gundi.gadesmann@ombudsman.europa.eu
 www.ombudsman.europa.eu

3.6.5. Comitetul Economic şi Social European (Bruxelles)

Este un organ consultativ al UE, reprezentînd diverse structuri economice şi sociale 
ale societăţii civile. Graţie rolului său consultativ, Comitetul oferă membrilor săi şi, 
respectiv, organizaţiilor reprezentate de aceştia posibilitatea de a participa la procesul 
decizional în cadrul Uniunii Europene.

Serviciul de presă
 Karel GOVAERT 
 Tel.: + 32 2 546 93 96 
 E-mail: karel.govaert@eesc.europa.eu



46

 Christian WEGER 
 Tel.: + 32 2 546 95 86 
 E-mail: christian.weger@eesc.europa.eu 
 www.eesc.europa.eu

3.6.6. Comitetul Regiunilor
 Committee of the Regions (Bruxelles)

Este un organ consultativ al UE, compus din reprezentanţii autorităţilor publice regio-
nale şi locale din cadrul regiunilor Uniunii Europene. Comitetul consultă în privinţa pro-
blemelor referitoare la autoritatea publică  locală şi administraţiile regionale, în special 
în domeniul politicii regionale, protecţiei mediului, educaţiei şi transportului.

Serviciul de presă

 Michael ALFONS 
 Tel.:+ 32 2 546 87 51
 Fax:+ 32 2 282 20 85 

 Athénais CAZALIS DЕ FONDOUCE
 Tel.:+ 32 2 546 85 59 
 Fax:+ 32 2 282 20 85
 www.cor.europa.eu

3.6.7. Banca Europeană de Investiţii
 European Investment Bank (Luxemburg)

Este o instituţie necomercială şi independentă de bugetul UE, avînd drept rol prin-
cipal finanţarea proiectelor de interes comun pentru statele-membre ale UE, spre 
exemplu, construcţia căilor ferate, autobanelor şi aeroporturilor sau finanţarea pro-
gramelor în domeniul protecţiei mediului. Acţionarii băncii – statele-membre ale Uni-
unii Europene – combină capitalurile sale şi contribuţia fiecărui stat reflectă ponde-
rea economică a acestuia în cadrul Uniunii Europene. 

Serviciul de presă

 Sabine PARISSE 
 Tel.: + 352 79 83340 
 E-mail: s.parisse@eib.org

 Nicholas ANTONOVICS 
 Tel.: + 32 2 23 500 84 
 E-mail: n.antonovics@eib.org 
 E-mail comun: press@eib.org
 www.eib.org

3.6.8. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (Bruxelles)

OLAF este responsabil pentru lupta antifraudă şi împotriva abuzurilor cu mijloace bă-
neşti din bugetul Uniunii Europene. OLAF are dreptul să verifice activitatea administra-
tivă şi finanţarea oricărei instituţii sau oricărui organ al Uniunii Europene.

Serviciul de presă

 Allesandro BUTТICE
 Tel.: + 32 2 296 75 47 
 E-mail: allesandro.buttice@ec.europa.eu 
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 Jorg WOJAHN 
 Tel.: + 32 2 29 95410 
 E-mail: jorg.wojahn@ec.europa.eu 

 Serviciul Comunicare,
 Relaţii cu Publicul şi Purtătorii de cuvînt 
 Communication, PR and Spokesman Unit 
 Tel.: +32 2 296 75 47 
 E-mail: olaf-press@ec.europa.eu
 www.ec.europa.eu/anti-fraud

3.6.9. Eurostat, biroul de statistică al UE 
 Eurostat, Statistical Office of the EU (Luxemburg)

Biroul distribuie regulat informaţii statistice interesante despre diverse domenii ale vie-
ţii UE, de la economie pînă la cultură şi educaţie.

Comunicate de presă

 E-mail: eurostat-pressoffice@ec.europa.eu 
 Tel.: + 3524301 35444

Informaţii speciale

 E-mail: eurostat-mediasupport@ec.europa.eu 
 Tel.: + 3524301 334 08
 www.epp.eurostat.ec.europa.eu

3.6.10. Eurobarometru, serviciul sociologic al UE 
 Eurobarometer, PubIic Opinion analysis (Bruxelles) 

Serviciul sociologic al Uniunii Europene desfăşoară regulat studii ale opiniei publice 
pe marginea problemelor actuale din viaţa europeană în ţările UE, ţările Asociaţiei 
Europene a Liberului Schimb şi în statele-candidate pentru aderare.

Contacte pentru presă

 E-mail: eurobarometer@ec.europa.eu 
 Tel.: + 32 2 296 17 49
 www.ec.europa.eu/public_opinion

3.7. Centre analitice europene

Centrele analitice sunt valoroase pentru jurnalişti datorită posibilităţii de a obţine co-
mentariile experţilor independenţi. În plus, pentru jurnalişti sunt utile materialele infor-
maţionale şi analitice elaborate de astfel de „think tank-uri” (centre analitice) şi le sunt 
interesante diverse seminare, conferinţe şi întrevederi organizate regulat de aceste 
centre.
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3.7.1. Centrul pentru Studii de Politici Europene
 Centre for European Policy Studies

Centrul pentru Studii de Politici Europene este unul din cele mai vechi şi cele mai mari 
centre analitice din Uniunea Europeană. Acesta are o reputaţie de centru academic de 
cercetare, iar analiştii acestuia sunt consideraţi experţi cu autoritate în domeniile lor 
profesionale. Toate sferele politicii, integrării şi extinderii Uniunii Europene se studiază 
în cadrul Centrului.

 1 Place du Congre’s, В-1000 Bruxelles 
 Tel.: + 32 2 229 39 11 
 E-mail: info@ceps.be
 www.ceps.be

3.7.2. Centrul de Politici Europene 
 European Policy Centre
 
Centrul de Politici Europene este un centru analitic relativ tînăr, dar destul de respectat 
în cercurile elitei politice a Uniunii Europene. Centrul editează un jurnal privind politici-
le publice europene denumit “Challenge Europe”.

 Residence Palace 
 Rue de la Loi 155, В-1000 Bruxelles 
 Tel.: + 32 2 231 0340 
 E-mail: info@epc.eu 
 www.epc.eu

3.7.3. Prietenii Europei
 Friends of Europe
 
Contacte pentru presă
 Nathalie FURRER 
 Director al Prietenii Europei 
 Tel.: +32 2 738 75 93 
 Fax: +32 2 738 75 99
 nathalie.furrer@friendsofeurope.org
 www.friendsofeurope.org

3.7.4. Centru pentru Reforma Europeană 
 Centre for European Reform
 
 114 Great College Street Westminster 
 London 
 SW1P 3RX, UK 
 Tel.: +442072331199 
 Fax: +44 20 7233 1117
 E-mail: pressoffice@cer.org.uk
 www.cer.org.uk

3.7.5. Centrul pentru o Europă Nouă 
 Centre for the New Europe 
 
Biblioteca virtuală
 www.cne.org




