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Consiliul Judeţean (CJ) Gorj a aprobat cofinanţarea unui proiect de înfiinţare a unui Centru de informare europeană 
în cadrul Bibliotecii Judeţene. Prin acest proiect, în cadrul Bibliotecii Judeţene „Christian Tell”, va funcţiona un 
centru de informare europeană pentru comunitatea judeţului Gorj. 

Proiectul propus de către Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj a apărut ca o necesitate de diversificare a serviciilor pe 
care această instituţie le oferă comunităţii, cu accent pe satisfacerea nevoilor de informare ale acesteia. Proiectul „Centru l 
Europe Direct Gorj” a fost înaintat spre finanţare prin Programul „Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare 
ale Reţelei Europe DIRECT pentru perioada 2013-2017”. Prin acest proiect, în cadrul Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” va 
funcţiona un centru de informare europeană pentru comunitatea judeţului Gorj. Centrele de informare Europe Direct sporesc 
capacitatea de comunicare a UE datorită unor relaţii mai strânse şi a unei mai bune coordonări cu celelalte reţele de 
informare şi asistenţă ale UE din domenii de acţiune politică specifice. Misiunea acestor centre este să informeze cetăţenii 
europeni la nivel local şi regional. În calitatea lor de prim punct de acces la Uniunea Europeană pentru cetăţeni, centrele 
constituie un element-cheie al conceptului de „ghişeu unic”, furnizând informaţii despre EU, indicând cetăţenilor portalul 
„Europa ta” sau surse de informaţii specializate şi orientându-i către alte servicii şi alte reţele. 

Acces facil la informaţie 

Centrele oferă informaţii, consiliere, asistenţă şi răspunsuri la întrebări privind UE, în special cu privire la drepturile cetăţenilor 
UE, priorităţile UE (în special strategia de creştere economică „Europa 2020”), legislaţia sa, politicile sale, programele şi 
oportunităţile sale de finanţare. De asemenea, să promoveze o cetăţenie participativă prin intermediul diferitelor instrumente 
de comunicare (site internet, mijloace de comunicare sociale, publicaţii etc. – n.red.) şi prin interacţiunea cu părţile interesate, 
multiplicatori şi presă la nivel local şi regional. Centrele stimulează dezbaterea prin organizarea de conferinţe şi evenimente şi 
canalizează răspunsurile cetăţenilor către UE. Obiectivul general al proiectului este ca toţi cetăţenii, pe perioada 2013-2017, 
să poată avea un acces facil la informaţie, să aibă posibilitatea de a-şi face cunoscute opiniile şi de a face schimb de opinii în 
toate domeniile activităţilor Uniunii Europene, în special al celor care au un impact asupra vieţii de zi cu zi a cetăţenilor. 
Valoarea totală a proiectului este de 40.000 de euro, din care 50% reprezintă cofinanţarea asigurată de către CJ Gorj. 
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