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DESPRE CONFERINȚA ASUPRA VIITORULUI EUROPEI
Conferința asupra viitorului Europei pune la dispoziția cetățenilor Uniunii o platformă pe 
care aceștia pot discuta și contribui la dezbaterea legată de viitorul Europei. Puteți 
participa în trei moduri: vă puteți împărtăși ideile, puteți să participați la un eveniment din 
zona dumneavoastră sau online sau puteți să organizați propriul eveniment în persoană și/
sau online ca parte a conferinței. Toate informațiile necesare, inclusiv o serie de ghiduri, 
sunt disponibile în limba dumneavoastră pe platforma digitală multilingvă a conferinței, 
futurEU.europa.eu
Prezentarea generală succintă de mai jos vă va ajuta să începeți să organizați un 
eveniment participativ.

OBIECTIVELE EVENIMENTULUI
 Să permită conversațiile constructive legate de viitorul Europei
 Să se concentreze pe idei și pe soluțiile la probleme
 Să dezvolte idei colective în grupuri 

 Să obțină un consens asupra ideilor și să încurajeze oamenii să își împărtășească ideile

 Să raporteze în legătură cu platforma Conferinței într-un mod clar, reprezentativ și 
onest 

Locația
În persoană și/sau online, în funcție de situația locală

Înainte de eveniment
 Înregistrați-vă pe platforma Conferinței

Accesați futurEU.europa.eu și adăugați-vă evenimentul pe hartă.

Urmați ghidul nostru detaliat dacă aveți nevoie de ajutor în acest sens.

 Comunicați cu oamenii din jurul dumneavoastră în legătură cu evenimentul  
și cu Conferința

Invitați prieteni și vecini; adresați-vă grupurilor și instituțiilor locale, audiențelor vizate sau 
publicului larg. Răspândiți vestea pe platformele de comunicare socială utilizând hashtag-
ul Conferinței #TheFutureIsYours
Citiți sfaturile noastre pentru a vă adresa mai multor grupuri!
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http://futureu.europa.eu/
http://futureu.europa.eu
https://futureu.europa.eu/pages/events-steps
https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers
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Alegerea unui format
Pentru a face evenimentul cât mai participativ posibil, vă recomandăm să alegeți un format 
cu un spațiu larg pentru discuții și contribuții de la participanți. Găsiți sugestii în ghidul 
nostru dedicat.

Pregătiți spațiul (digital)
În cazul în care evenimentul se desfășoară în persoană, aranjați mesele și scaunele 
într-un mod care încurajează participarea (în cerc, nu pe scenă etc.) și asigurați-vă că aveți 
afișiere pentru prezentarea ideilor.

În cazul în care evenimentul se desfășoară online, asigurați-vă că există un canal pentru 
întrebări și asistență tehnică. Camerele de desfășurare sunt utile pentru discuțiile în grupuri 
mai mici. 

Pregătiți echipa
Pe lângă o persoană care ia notițe și o persoană care monitorizează chat-ul (dacă 
evenimentul este online), încercați să asigurați prezența interpreților în cazul în care ar 
putea exista necesități lingvistice.  

Încercați să desemnați atât un președinte al sesiunii, cât și un moderator. În timpul discuțiilor 
de grup, vă recomandăm să aveți un moderator pentru fiecare grup.

.
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https://futureu.europa.eu/pages/events-steps


Conferința asupra viitorului Europei: Ghidurile noastre pe scurt

În timpul evenimentului
Prezentați succint evenimentul
La începerea evenimentului, explicați-le participanților:

    Obiectivele conferinței.

     Regulile evenimentului (a se vedea Carta) și metoda aleasă pentru organizarea 
dezbaterii.

    Modul în care discuțiile vor obține reacții la nivel european.

Solicitați consimțământul scris în cazul în care se vor efectua fotografii sau videoclipuri, 
informând participanții în prealabil că acestea vor putea fi reutilizate în scopurile Conferinței.

Sfaturi pentru moderatori
    Asigurați-vă că toate persoanele au ocazia să vorbească.
    Dacă este necesar, ajutați participanții să își dezvolte propriile puncte de vedere utilizând 

întrebări simple de urmărire.
    Nu reinterpretați ceea ce spun oamenii. Atunci când aveți îndoieli, întrebați-i la ce se 

referă.

    Încurajați discuțiile bazate pe fapte. În cazul în care există dezacorduri, invitați 
participanții să utilizeze diverse fișe informative sau să apeleze la experții prezenți în sală 
pentru a furniza diverse surse de informații obiective.   

Garanți
Nu ezitați să cereți ajutorul participanților în ceea ce privește luarea notițelor și raportarea. 
De exemplu, puteți invita doi participanți să corecteze rezumatul rezultatelor și propunerilor 
evenimentului. 
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https://uat.cofe.fpfis.tech.ec.europa.eu/pages/charter
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După eveniment 
Transmiteți un raport pe platforma Conferinței
Mergeți înapoi la platformă și transmiteți un raport privind evenimentul dumneavoastră 
adăugând:

    un rezumat scris

    propunerile cu care participanții au fost de acord pentru a fi transmise

Un ghid detaliat privind modul în care puteți face acest lucru este disponibil pe pagina setului 
de instrumente a platformei.

Împărtășiți-vă selecțiile
Împărtășiți-vă selecțiile evenimentului pe platformele de comunicare socială utilizând 
hashtag-ul #TheFutureIsYours 

Citiți mai multe
Sperăm că aceste recomandări inițiale vă vor fi utile. Multe alte sfaturi și ghiduri utile sunt 
disponibile pe pagina setului de instrumente a platformei, la adresa futurEU.europa.eu.

Așteptăm cu nerăbdare să vedem evenimentele extraordinare pe care le veți organiza!
În cazul în care doriți asistență suplimentară pentru organizarea evenimentului, puteți 
contacta:

    Centrul local de informare Europe Direct 
    Birourile naționale al instituțiilor Uniunii Europene (Birourile de legătură  

ale Parlamentului European și reprezentanțele Comisiei Europene).
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http://futureu.europa.eu
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_ro
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_ro

