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Introducere:
Procesul de monitorizare a fost desfăşurat în perioada 8 - 21 octombrie a.c. iar în urma acestuia au fost
identificate aprox. 40 articole în mass-media naŃională şi locală (din care 15 ştiri în presa naŃională, 6
ştiri în presa locală)1.
A fost inclusă presa naŃională, mediul online2, precum şi alte apariŃii pe site-ul organizaŃiilor, etc.
Majoritatea ştirilor au o conotaŃie pozitivă, cea mai mare parte dintre ele preluând informaŃiile din
comunicatele de presă emise de FOND şi MAE (înainte şi după încheierea evenimentului). În timpul
evenimentului au fost realizate şi interviuri cu reprezentanŃi ai FOND şi MAE şi din străinătate
(Televiziunea Română, Adevărul, Radio România InternaŃional, Europa Fm).

Principalele titluri din media şi conŃinutul articolelor
•

Adevărul (autori - Cătălina Mihai, Matei Dobrovie, 405 afişări): „Coreea de Sud, Japonia şi
China sunt interesate de Marea Neagră. Ar trebuie să ne trezim şi să privim la ce avem aici“

Marea Neagră ar trebui să fie o interfaŃă sau un loc pivotal şi nu o frontieră, a declarat secretarul de stat
Doru Costea, în cadrul celei de-a patra ediŃii a Forumului organizaŃiilor neguvernamentale din Regiunea
Mării Negre, organizată de FederaŃia OrganizaŃiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România
(FOND).
„Riscăm să avem realizări minunate, atât de minunate încât să le venerăm, dar să nu se atingem de ele", a
declarat Doru Costea, secretar de stat în cadrul Ministerului de Externe, referindu-se la sinergia şi la
strategia de la Marea Neagră. „Ar fi bine să avem o sinergie între sinergie şi strategie", a punctat oficialul
român, adăugând că există o serie de semnale pozitive în ceea ce priveşte implementarea unor proiecte,
dar
mai
sunt
lucruri
de
făcut.
Societatea civilă ar trebui să pună presiune asupra autorităŃilor să facă mai mult, dar trebuie totodată să
lucreze împreună cu guvernanŃii pentru rezultate mai bune.
Limita e Pacificul
„Dacă ne uităm la harta Europei, Marea Neagră este undeva în colŃul din dreapta, la margine. Dacă facem
însă un zoom out, Marea Neagră se mută de la periferie în centru", a explicat oficialul român, precizând că
poate ar trebui să se uităm nu numai spre vest, ci şi spre est.
„Dacă mergem spre est, limita este Oceanul Pacific", a spus Costea. „Dacă Ńări foarte îndepărtate, precum
Coreea de Sud, Japonia şi China sunt interesate de Marea Neagră, ar trebui să ne trezim şi să ne uităm din
nou la ce avem aici", a declarat diplomatul român, propus pentru funcŃia de ambasador al României la
Beijing.
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Acolo unde au fost identificate, au fost trecute şi numărul de vizualizări ale articolului.
Toate articolele sunt disponibile în Anexă.
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Secretarul de stat a precizat că Marea Neagră a fost considerată şi poartă, şi pod, sau, mai rău, graniŃă,
dar ar putea fi o interfaŃă, sau, şi mai bine, un centru pivotal.
La rândul său, Staffan Nilsson, preşedintele Comitetului Economic şi Social European, a declarat că
regiunea Mării Negre are în faŃă provocări comune imense cărora le poate face faŃă prin măsuri coordonate
la nivelul întregii zone, care are nevoie de o dezvoltare durabilă. Oficialul european a recunoscut că uneori
organizaŃiile mici au greutăŃi în accesul la resurse puse la dispoziŃie de Bruxelles şi a apreciat că
Executivul ar putea pune un nou accent pe Sinergia Mării Negre, al cărei avantaj constă în flexibilitate şi în
posibilitatea de a implementa proiecte comune în regiune.

•

Adevărul (autor – Cătălina Mihai, 140 afişări), Să privim spre vecinii din est

Calitatea guvernării, problemele legate de mediu, respectarea drepturilor omului şi educaŃia sunt câteva
dintre temele care vor fi abordate la cea de-a patra ediŃie. De asemenea, un punct important va fi
problema leadership-ului, regiunea având nevoie de o nouă generaŃie de lideri pentru a avea o şansă la
schimbare.
„Am pornit de la un model pe care l-am învăŃat de la alŃii. Odată intraŃi în Uniunea Europeană, ne-am
gândit să ne îndreptăm atenŃia asupra unor state din jur şi să dăm o mână de ajutor unor vecini cu
probleme mai mari decât ale noastre", a declarat Valetin Burada, vicepreşedinte al FederaŃiei
OrganizaŃiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România, organizatorul forumului, cu sprijinul
Ministerului de Externe, al ReprezentanŃei Comisiei Europene la Bucureşti şi al Black Sea Trust for Regional
Cooperation.
„În regiune există foarte puŃin dialog şi spaŃiu pentru ca diferiŃi actori să se întâlnească şi să schimbe idei.
Încercăm să aducem toate statele din regiune în jurul aceleaşi mese şi să găsim soluŃii comune", a mai
precizat Burada.
De atenŃie se va bucura şi panelul referitor la evoluŃiile din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord. „Asistăm la
un paradox. În sudul Europei lucrurile par să se schimbe, în timp ce la est este o stagnare. Deplasarea
atenŃiei Europei de la est la sud nu este calea cea mai bună", a declarat Valentin Burada, care consideră că
România ar trebui să privească şi spre est pentru a-şi descoperi vecinii.

•

Ziarul Financiarul: Black Sea NGO Forum in Bucharest

The Ministry of Foreign Affairs (MAE), together with the Federation of Nongovernmental Organizations for
Development in Romania, the representation of the European Commission in Romania and the Black Sea
Trust for Regional Cooperation, over October 6-8 organizes the fourth Forum of Nongovernmental
Organizations in the Black Sea Region.
Doru Costea, Secretary of State with the Ministry of Foreign Affairs, and Staffan Nilsson, president of the
European Economic and Social Committee, attend the opening session of the forum.
The forum brings together representatives of Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Greece, the Republic
of Moldova, Romania, Russia, Turkey, Ukraine and of other EU member states that are interested in the
regional developments. The over 250 representatives coming from Romania and abroad are representatives
3

of the civil society, of the diplomatic environment accredited to Bucharest and representatives of the mass
media.
According to MAE, the above-mentioned meeting continues the tradition of the three previous forums and
aims at facilitating the dialogue and the coordination among the nongovernmental organizations in the
entire region and at strengthening their capability to make an efficient contribution to drawing up the
development strategies and regional policies, the ones belonging to the European Union included.
Besides the exchange of experience of the NGOs, this year’s forum plans to stimulate the interaction
between donors and project creators. During this forum the participants will debate the current situation
in the region, the prospects of the regional cooperation at all levels, the place of the Back Sea region in
the context of revising the European neighbourhood policy. They will evaluate the role the civil society can
have in the processes of democratization and, on an larger plane, in the modernization of societies.
MAE supports the development of the civil society in the Black Sea region in the context in which its
contribution to the change of societies is quite important. The civil society has a remarkable expertise,
which can and must be used for the development and putting into practice of some efficient policies. The
successful cooperation in the civil society is a model for strengthening the regional cooperation at all
levels.
•

AgenŃia de ştiri Amos news: Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră - “Construirea unei viziuni
comune”

•

AgenŃia de ştiri Ampress.ro: A IV-a ediŃie a forumului ONG-urilor de la Marea Neagre începe joi
la Bucureşti

•

Ziua ContanŃa: Forumul ONG de la Marea Neagră - "Construirea unei viziuni comune" 6-8
octombrie 2011, Bucureşti, Hotel Caro, (95 vizualizări)

•

Ziarelive.ro: Participarea secretarului de stat Doru Costea la Forumul ONG-urilor din regiunea
Marii Negre
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ANEXĂ

•

AgenŃii de presă:

http://www.amosnews.ro/module-Pagesetter-viewpub-tid-8-pid-1953.phtml
http://www.ampress.ro/cauta2.php?pagina=1&cauta=forumul%20civic%20romanesc
http://www.amosnews.ro/Sumarul_zilei_de_7_Octombrie_2011_-29-80873.html

•

Presa naŃională:

http://www.adevarul.ro/international/europa/Coreea_de_SudJaponia_si_China_sunt_interesate_de_Marea_Neagra_Ar_trebuie_sa_ne_trezim_si_sa_privim_la_ce_avem_aici_0_567543805.html
http://www.adevarul.ro/international/europa/Sa_privim_spre_vecinii_din_est_0_566943664.html
http://www.financiarul.ro/2011/10/06/black-sea-ngo-forum-in-bucharest/
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/forumul-ong-de-la-marea-neagra-construirea-unei-viziuni-comune-6-8octombrie-2011-bucuresti-hotel-caro-1138004.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/forumul-ong-de-la-marea-neagra-construirea-unei-viziuni-comune-6-8octombrie.html
http://revistapresei.businesslive.ro/incheierea-celei-de-a-patra-editii-a-forumului-ong-urilor-din-regiuneamarii-negre/
http://www.ziarelive.ro/stiri/presedintele-comitetului-economic-si-social-european-trebuia-sa-intrati-inschengen.html
http://www.ztv.ro/articole/externe/284297-forumul-ong-urilor-de-la-marea-neagra-construirea-uneiviziuni-comune.html
http://www.ziarelive.ro/despre/marii_negre/1.html
http://www.actualitati.net/
http://www.presa-online.net/stiri/forumul-ong-urilor-de-la-marea-neagra-construirea-unei-viziunicomune.html
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http://www.ziarelive.ro/stiri/participarea-secretarului-de-stat-doru-costea-la-forumul-ong-urilor-dinregiunea-marii-negre.html

•

Presa locală:

http://www.ziuaconstanta.ro/comunicate-de-presa/ministerul-afacerilor-externe/forumul-ong-de-lamarea-neagra--construirea-unei-viziuni-comune-6-8-octombrie-2011-bucuresti-hotel-caro-54167.html
http://www.ziuaconstanta.ro/categorie/ministerul-afacerilor-externe.html
http://www.constanta247.com/stiri/participarea-secretarului-de-stat-doru-costea-la-forumul-ong-urilordin-regiunea-marii-negre
http://brailachirei.wordpress.com/2011/10/06/forumul-ong-urilor-de-la-marea-neagra-editia-a-iv-a/
http://www.ziuaconstanta.ro/stiri-calde/stiri-calde/forumul-ong-urilor-de-la-marea-neagra---construireaunei-viziuni-comune-84032.html
http://www.ziaruldebacau.ro/ziarul/2011/10/06/participarea-secretarului-de-stat-doru-costea-laforumul-ong-urilor-din-regiunea-marii-negre-%E2%80%9Cconstruirea-unei-viziunicomune%E2%80%9D.html?wpmp_switcher=desktop

•

Radio

http://www.rri.ro/art.shtml?lang=2&sec=165&art=184832

•

Alte surse:

http://www.caleaeuropeana.ro/invitatie-la-forumul-ong-urilor-de-la-marea-neagra%E2%80%9Cconstruirea-unei-viziuni-comune%E2%80%9D/
http://ueromania2020.blogspot.com/2011/10/forumul-ong-urilor-de-la-marea-neagra-6.html
http://www.dezvaluiri.ro/administratie/centrala/ministerul-afacerilor-externe/485590-%C3%8Encheiereacelei-de-a-patra-edi%C5%A3ii-a-forumului-ong-urilor-din-regiunea-m%C4%83rii-negre%E2%80%9Cconstruirea-unei-viziuni-comune%E2%80%9D-%28bucure%C5%9Fti-6-8-octombrie-2011%29.html
http://index-web.ro/economie/forumul-ong-urilor-de-la-marea-neagra-editia-a-iv-a-s08915256.html

http://www.feed-box.com/stiri-nationale/comunicate/Comunicat-de-presa-MAE-167757
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http://pdfcast.org/pdf/forumul-ong-urilor-de-la-marea-neagra-6-8-octombrie-bucuresti
http://index-web.ro/economie/forumul-ong-urilor-de-la-marea-neagra-editia-a-iv-a-s08915256.html
http://www.noodls.com/viewNoodl/11651013/ministry-of-foreign-affairs/206ncheierea-celei-de-a-patraeditii-a-forumului-ong-uril

Postări pe site-urile instituŃiilor/organizaŃiilor:

http://ec.europa.eu/romania/noutati/041011_vizita_staffan_nilsson_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/agenda/index_ro.htm
http://www.bscsif.org/ro/forumul-ong-urilor-din-regiunea-marii-negre-2011/
http://www.mdrt.ro/comunicare/buletine/newsletter-mdrt?newsID=93&art=633
http://www.catalogong.net/lista-anunturi-ong/show/3_parteneriate.html
http://www.adra.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=323:adra-romania-la-forumul-de-lamarea-neagra&catid=62:stiri&Itemid=48
http://www.ctr.ro/articles/view/207
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