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Bun venit la ghidul de utilizare a platformei pentru Conferința asupra viitorului Europei! 
Platforma vă va permite să contribuiți la subiectele Conferinței. Pentru a putea participa și 
pentru a vă împărtăși ideile, va trebui să vă familiarizați cu caracteristicile cheie ale platformei. 
Acest ghid explică modul de utilizare a platformei.

Înregistrare 

Pentru a participa, va trebui să vă conectați pe platformă. Pentru a putea face acest lucru, trebuie 
să vă creați un cont UE, în cazul în care nu aveți unul deja. Consultați site-ul web UE de conectare 
pentru aceasta (~ 3 minute). După configurarea contului UE, faceți clic pe butonul „Conectare” 
de pe platforma Conferinței asupra viitorului Europei (a se vedea captura de ecran de mai jos). 
Completați rubricile cu adresa de e-mail și parola. După conectarea la platformă, veți răspunde 
la câteva întrebări scurte despre dumneavoastră (de exemplu, din ce țară sunteți, ce vârstă și  ce 
studii aveți). După aceasta, veți putea urma pașii de mai jos! 
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https://webgate.ec.europa.eu/cas


Profil public

Pentru a vă configura profilul, accesați-vă contul, care este afișat pe pagina principală, sub 
numele contului. Pe această pagină vă puteți edita pseudonimul public.

Cum doriți să primiți actualizări în legătură cu Conferința? Puteți alege setările de notificare 
utilizând al doilea element de pe fila din stânga a contului dumneavoastră. Aici vă puteți alege 
preferințele: dacă doriți să primiți toate notificările prin e-mail, doar notificările despre persoanele 
sau consultările pe care le urmăriți sau nicio notificare. Pe lângă e-mailuri, pe platformă poate fi 
accesată o pagină de notificări făcând clic pe clopoțel. Aveți posibilitatea să modificați setările 
contului și setările de notificare în orice moment. Posibilitatea de abonare sau de dezabonare de 
la primirea buletinelor informative este disponibilă, de asemenea, pe această filă și în subsolul 
oricărui buletin informativ, în cazul în care alegeți să le primiți. 
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Participare 
Pentru fiecare subiect există mai multe moduri în care puteți participa utilizând diferite caracteristici 
ale platformei. Caracteristicile pe care le veți utiliza cel mai frecvent vor fi „idei” și „evenimente”. 

Idei
Accesați secțiunea „Idei” pentru a citi, aproba și/sau face comentarii despre contribuțiile transmise 
și pentru a vă adăuga propria idee făcând clic pe „Idee nouă +”. Începeți prin a-i da un titlu ideii 
dumneavoastră (maximum 150 de caractere) și prin a scrie câteva rânduri pentru a descrie subiectul 
ideii dumneavoastră (maximum 1500 de caractere). Pe pagina următoare, ideea dumneavoastră va fi 
comparată cu alte idei asemănătoare. Dacă ideea dumneavoastră este originală, puteți să continuați, 
să alegeți o categorie sub-tematică și să adăugați o fotografie sau un document, dacă doriți. Apoi o 
puteți trimite pentru a ajunge la pasul final: o puteți examina și apoi o puteți publica! 

Evenimente
Aveți posibilitatea să participați și la evenimente. Aceste evenimente pot fi utilizate pentru a vă 
implica în analize aprofundate privind subiectele specifice sau pentru a organiza momente mai 
informale între membrii unei organizații sau ai unui grup, pentru a colabora la idei și pentru a le 
distribui ulterior pe platformă. Aici puteți găsi toate evenimentele viitoare, căutați unul care vă 
interesează și înregistrați-vă! 

Pe pagina „Evenimente”, veți vedea diferite evenimente care au avut deja loc sau care vor urma. 
Atunci când faceți clic pe unul dintre acestea, veți avea acces la explicații privind modul în care 
puteți participa la evenimentele viitoare, dacă doriți.  Dacă vreți să consultați evenimentele care 
au avut deja loc, veți avea posibilitatea să citiți rapoartele acestora și contribuțiile și ideile care au 
fost elaborate în cadrul acestor evenimente.  

Consultați „Ghidul site-ului web pentru organizatorii evenimentelor” în cazul în care doriți să 
organizați un eveniment.
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https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers


Mesagerie

Ideile și comentariile publicate vă permit să vizualizați profilurile altor utilizatori și să apoi să îi 
contactați făcând clic pe pictograma „Plic”. 

Inițierea unei conversații: persoana de contact va primi o notificare prin e-mail.

Toate schimburile private cu alți utilizatori sunt disponibile făcând clic pe pictograma plic din 
bara de navigare. 
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