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DIRECT

Sediul central ADR Nord-Est
str. Lt. Drăghiescu nr. 9
la 1,5 km de centrul istoric,
la 1 km de Gara Centrală și de Autogara din Piatra Neamț
Program: luni - joi 08.00-16.30; vineri 08.00-14.00

Rețeaua Europe Direct reprezintă unul dintre principalele
instrumente folosite de Comisia Europeană pentru informarea
cetățenilor și comunicarea cu aceș a la nivel local. în Romania,
cele 30 de Centre de lnformare Europe Direct, 14 Centre de
Documentare Europeana și peste 20 de experți în poli ci
europene reprezintă interfața Comisiei cu cetățenii la nivel local
și au misiunea de a promova o cetățenie europeană informată
și ac vă.
Rețeaua Europe Direct din Romania cuprinde 31 de
centre de informare, 12 centre de documentare și o echipă de
experți in poli ci Europene.
Începând de la 1 ianuarie 2008, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est găzduiește unul dintre centrele Europe Direct
din Romania, structură creata în cadrul unui proiect ﬁnanțat de
către Direcția Generală Comunicare prin Reprezentanța Comisiei
Europene în România, dedicată în exclusivitate furnizării de
servicii de informare europeană.
Centrul reprezintă un pol de informare la nivel regional și
contribuie la creșterea vizibilității iniția velor Uniunii Europene.
Centrul con nuă ac vitatea Rețelei Mul plicatorilor de lnformație
Europeană inﬁințată de Delegația Comisiei Europene.

- Conferința de lansare a Centrului EUROPE DIRECT Nord-Est
„Informația europeană mai aproape de cetățenii Regiunii Nord-Est“
și seminarul de Informare OPEN EUROPE - „Surse europene de
ﬁnanțare“;

- 9 Mai - Ziua Europei și
Seminarul de Instruire Open
Europe dedicat reprezentanților
mass-media la nivel regional
cu tlul „Accesul neângrădit
la informație europeană“;

anul 2008

- Caravana in tulată
„Campania Regională de Informare“
în regiune cu scopul distribuirii de
materiale informa ve structurate
pe tema ci europene de larg interes
pentru cetățeni“;
- Curs de instruire gratuit in tulat
„Young Europe“ furnizat studenților de la
Centrul Teritorial al Universității Petre
Andrei din Piatra Neamț cu privire la poli cile
și structurile europene, managementul
ciclului de proiect cu ﬁnanțare europeană;

- Seminar de instruire in tulat
„Open Europe organizat în
colaborare cu Prefectura
Județului Neamț dedicat
administrației publice locale
cu tema Poli cile de mediu
și dezvoltarea turismului
la nivel local soluții și oportunități.“

anul 2009

- Concursul de
fotograﬁi
„Schimbarea clima că“

- Eveniment „ZIUA EUROPEI - 9 MAI“ - seminar indoor de instruire pentru aplicanții de ﬁnanțări
nerambursabile cu tema „Anul European al Inovației și Crea vității și Oportunități de Finanțare in
Uniunea Europeană“;
- Conferința și Dezbatere Publică simultane - Conferința cu tema „Susținerea creșterii ocupaționale și
solidarității“ dedicată mediului de afaceri și Dezbaterea publică cu tema „Uniunea Europeană în lume“,
care a cuprins și premierea unui concurs de eseuri pe aceeași temă,
dedict elevilor de liceu.

- Eveniment „Viitorul Uniunii Europene a cetățenilor“ și expoziție
de fotograﬁi selectate în urma concursului cu tema „Energie și
schimbare clima că“ - 1. Dezbatere publică cu tema „Viitorul
Uniunii Europene a cetățenilor“ privind modul în care cetățenii
inﬂuențează poli cile publice, mai ales cele de mediu 2.
Premierea concursului de fotograﬁi cu tema „Energia și schimbarea
clima că“ și expoziție în aer liber cu fotograﬁi selectate în cadrul
concursului.

- Și nouă ne pasă! „Piatra Neamț - Oraș verde“ - acțiune ecologică de plantare
arbori în scopul sensibilizării opiniei publice cu privire la necesitatea protejării
mediului, a conservării resurselor naturale și a biodiversității;

- Fes valul „Culturi și tradiții europene“ - Ziua Europei a fost celebrată prin
organizarea unei parade de costume populare europene și a unui
spectacol de muzică și dansuri populare europene;

- Campanie de informare europeană Un zâmbet pentru
copiii nostri - sesiune de informare cu privire la
oportunitățile de studiu și educație ale nerilor în
Uniunea Europeană. Prezentarea a fost însoțită de
un concurs de pictură și desene pe asfalt pe
teme europene și un spectacol de dansuri
populare speciﬁce Reginunii Nord-Est;

anul 2010
Tabăra de vară „Summer European
Entrepreneurs“ - Sub egida
Săptămânii Europene a IMM-urilor,
tabăra a avut rolul de a promova
cultura anteprenorială europeană în
rândul elevilor de liceu din clasele
a X-a si a XI-a;

- Concurs de jurnalism cu tema
„Anul European împotriva sărăciei și excluziunii sociale“
- Eveniment „Îmbunătățirea climei
în orașe“
- Dezbatere publică „Redresarea economică și mondială“.
1. Bicicliș europeni
Evenimentul a constat în organizarea unei dezbateri
2. Cupa liceelor la handbal - Campanie
publice pe urmatoarele teme:
de instruire a elevilor de liceu privind
EU 2020 - Strategia Lisabona post -2010: noua strategie
importanța prac cării sportului
a Uniunii Europene;
pentru un regim de viață sănătos.
Regionalizare - Dezvoltarea comunitară prin
îmbunătațirea cadrului de reglementare și transparență.

anul 2011

- Acțiune ecologică de plantare arbori
Contribuie la sănătatea planetei tale eveniment organizat de „ZIUA PĂMÂNTULUI
22 Aprilie 2010" sub egida Anului European
al Voluntariatului;
- Fes valul „Viitor și trecut european“ - eveniment organizat de „ZIUA EUROPEI - 9 MAI“. Evenimentul a fost structurat pe
două ac vități ce s-au desfășurat concomitent: o expoziție indoor de fotograﬁe și un spectacol outdoor de muzică clasică

- „Europa - O scenă de teatru“ - eveniment indoor si outdoor - 1 iunie 2011 - Ziua Internațională a Copilului. Au fost organizate următoarele
acțiuni: o campanie de orientare în carieră pentru copiii dintr-un centru de plasament privind oportunitățile de studiu și educație ele
nerilor în Uniunea Europeană, concursuri de pictură și desene pe asfalt pe tema Uniunii Europene și un spectacol de teatru cu tema că
europeană;
- Tabăra „Tineri antreprenori europeni“
care a cuprins cursuri de dezvoltare
a abilităților antreprenoriale ale
nerilor pâna în 25 de ani;

- Conferința „Efecte și defecte în
dezvoltarea regională“, dedicată factorilor
de decizie de la nivel regional (corelat cu
ac vitateade Elaborare a strategiei 2014 - 2020);
- Dezbatere publică cu reprezentanții sectorului
bancar și ai fondurilor de garantare pentru a
iden ﬁca propuneri pentru dezamorsarea crizei
ﬁnanciare produse în implementarea proiectelor
cu ﬁnanțare europeană „Parteneriatul pentru
co-ﬁnanțare“;

- Eveniment „O Europă a
cunoașterii“ Expoziție
Proiecte Inova ve de
Inves ții Regionale;

- Întâlniri cu personalul OI-urilor regionale (de la toate
Programele Operaționale Sectoriale și de la Programul
Operațional Regional) pentru schimb de experiență privind
mecanismul de implementare și absorbție al fondurilor
europene, mesajul acestora către beneﬁciari și către
cetațeni „Pla orma informațiilor pentru ﬁnanțare“.

- Ateliere de lucru „Pla orma informațiilor pentru ﬁnanțare III și IV“ - Întâlniri
semestriale cu reprezentanții Organismelor Intermediare ale programelor
operaționale pentru punerea în prac că a unei „Pla orme comune de informare
și comunicare“, des nată publicului larg;

- Eveniment „2012 - Anul
european al îmbătrânirii ac ve
și al solidarității între generații“
Ac vitățile s-au desfășurat atât
indoor (Atelierul „Poveș le
copilăriei mele“) cât și outdoor
(Spectacol de muzică și dans);

- ZIUA EUROPEI - 9 MAI 2012 Conferința dedicată
IMM-urilor „Europa 2020
Promovarea relansarii
economice, guvernanța
economică și ocuparea forței
de muncă“;

- Dezbatere publică
„Poli ca agricolă
comună și dezvoltarea
rurală“;

- Acțiune ecologică de
plantare arbori „Spune nu
schimbărilor clima ce!“
eveniment organizat
cu ocazia
„ZILEI PĂMÂNTULUI 22 Aprilie 2012";

- Caravana de distribuție materiale
Europe Direct - furnizarea de materiale cu
tema ci europene ins tuțiilor de
învățământ, bibliotecilor și ins tuțiilor
publice din Regiunea Nord-Est.

anul 2012

- Eveniment
„Crăciun european“
Concurs de cântece
și poezii
europene.

- Eveniment „Europa pentru neri“ întâlnire a elevilor de liceu cu reprezentanții
Centrului Europe Direct Nord-Est, și cei ai
rețelelor europene de specialitate pentru
prezentarea oportunităților de studiu și lucru
pentru nerii absolvenți de liceu în
Uniunea Europeană;

Modulul de evenimente „Școala de afaceri pentru copii”,
constând într-o prezentare, un târg în aer liber cu
produse confecționate de par cipanți, două sesiuni
de instruire în antreprenoriat și o vizită de studiu
la Iași (287 par cipanți);
Sărbatorirea zilei de 9 Mai,
„Ziua Europei”, printr-un spectacol de
muzică și dansuri europene
(240 par cipanți);

Modulul de evenimente „Europainter Junior” ce a cuprins trei prezentări ale
drepturilor, valorilor și simbolurilor europene împreună cu concursul de pictură
pe aceste teme (183 par cipanți);
Caravana de distribuire materiale informaționale „Europe Direct Nord-Est”
(22 de ins tuții vizitate), Modulul de evenimente „Soluții pentru redresarea
economică”, 3 dezbateri cu nerii din regiune și conferința pe această temă
(183 par cipanți).

anul 2013

European Portraits Puzzle - Spectacolul "A gi from Europe“. Modulul de evenimente
“European Portraits` Puzzle” s-a încheiat cu spectacolul “A gi from Europe”, dedicat lui Moș Crăciun,
din partea copiilor de toate varstele. Spectacolul a fost organizat de către Centrul Europe Direct
Nord-Est cu sprijinul organizației gazdă, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în data de
19 decembrie, în incinta Central Plaza Hotel din Piatra Neamț.
„Școala de afaceri pentru
copii“ - sesiune de instruire in
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
antreprenoriat, pentru juniori.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Instruirea în antreprenoriat a
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
cuprins discutarea unor noțiuni
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
de bază pentru acest domeniu,
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
adaptate vârstei par cipanților.

„9 Mai - Open Days“, la
Piatra-Neamț.
Soarele generos și
curiozitatea trecătorilor
au învigorat campania
de informare din
centrul orasului, din locația emblema că pentru nemțeni
– Turnul lui Stefan cel Mare.

anul 2014

„EU investesc în viitor“. Reprezentantul Centrului Europe Direct
Nord-Est a prezentat celor cca. 100 de persoane par cipante la
eveniment, informații despre programele de ﬁnanțare europene
precum Erasmus Plus, Cosme, Horizont 2020, dar și Programul
Operațional Regional (POR) si Programul Operațional Sectorial
Creșterea Compe vității Economice (POS CCE).

„Tradiții gastronomice europene la
Piatra-Neamț“. Evenimentul și-a
propus ilustrarea diversității spațiului
european prin intermediul unei
expoziții-concurs de preparate
tradiționale din statele membre ale
Uniunii Europene, realizate de către elevii
de la proﬁlul « Alimentație publică».

Reuniunea Anuală Generală
Europe Direct, la Bonn
(Germania). Rețeaua Centrelor
Europe Direct din Europa se
intrunește anual în vederea trasării
direcțiilor de urmat pentru urmatoarea
perioada de ac vitate. Aceste întalniri
la nivel european au în vedere
necesitatea diseminării informației
necesare alcătuirii planurilor de acțiune
ale Centrelor Europe Direct în concordanță
cu noile priorități cuprinse în agenda
Comisiei.

„Concurs de fotojurnalism“
Concursul a cuprins fotograﬁi
care surprind ipostaze ale vieții
economice, sociale și culturale
ale Regiunii Nord-Est
prin prisma progreselor înregistrate
de această regiune și locuitorii săi,
în cei 8 ani de la aderarea
României la Uniunea Europeană.

„Noaptea
Europeană a
Muzicii Clasice Răsuna Regiunea!“
Centrul Europe
Direct Nord-Est
împreună cu ins tuția
gazdă, Agenția pentru
Dezvoltare Regională
Nord-Est au organizat în
data de 18 iunie 2015 un
concert de muzică clasică din repertoriul European și cu o
puternică inspirație din folclorul statelor din Uniunea Europeană.

anul 2015

9 Mai - Ziua Europei: Fes val "Piatra Neamt Goddess
City - A Small Piece of the World“. Sâmbata, 9 Mai
2015, compe a de videoclipuri "Piatra Neamt Orasul Zeitei" și-a desemnat câs gatorii în cadrul
fes vității de premiere ce a avut loc în incinta
Central Plaza Hotel. Acest concurs a fost
lansat pe 10 aprilie 2015 prin promovarea
sa în rândul colegiilor naționale și a
liceelor din oras.

„Școala de afaceri pentru copii Târg de idei de afaceri“. Campania de
anul acesta a cuprins patru evenimente,
la care patru colegii naționale și licee
locale s-au implicat cu un număr de
aproxima v 100 de elevi, selectați
pe baza unor criterii cuprinse în
regulamentul campaniei: vârsta,
crea vitatea, implicarea și
caracterul compe țional.

anul 2016

Campania "Marke ng Digital in Turism" Eveniment Târgu Neamț, iniția vă ce urmărește
creșterea vizibilității, promovarea, comunicarea și
dezvoltarea afacerilor din domeniul turis c prin
perfecționarea și folosirea corectă și cât mai eﬁcientă
a strategiilor actualizate de comunicare online.

„Școala de afaceri pentru copii” - Instruire in
leadership și tehnici de prezentare. În cadrul
cursului, elevii au aﬂat care sunt tehnicile și
instrumentele cele mai eﬁciente de u lizat
pentru a construi și livra o prezentare,
precum și noțiuni de leadership și
metode de persuasiune.
Prima ediție a Fes valul „Picnic cu Scofeturi Moldoveneș “. Spectacolele din prima zi au debutat în
Parcul Tineretului, cu ansamblul folcloric Floricică de la Munte, din cadrul Centrului pentru Cultură
și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, menit să dea tonul și să încălzească atmosfera în introducerea
concursul gastronomic „Heritage Flavours Day”. Întrecerea într-ale gă tului a fost jurizată de
Ramon Chicireanu, concurent la Master Chef, promotor în campania de marke ng Lidl,
precum și de chef Liviu Morărescu, Manager Complex Hotelier Mariko Inn.

Gala de premiere a câș gătorilor concursului EVRIKA MOBILE
APPS. Concursul EVRIKA MOBILE APPS CHALLENGE, organizat de
către Centrul Europe Direct Nord-Est cu sprijinul organizației gazdă,
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, și în colaborare
cu dl prof. Adrian I ene, Decan al Facultății de Informa că,
dl prof. Vasile Alaiba și Europe Direct Iași, și-a desemnat de curând
câș gătorii, în cadrul galei de premiere. Evenimentul a avut
loc la Iași, în cadrul Facultății de Informa că a Universității
„Alexandru Ioan Cuza”, vineri, 16 decembrie 2016.

„European Christmas Carols“ Colinde europene. În data de 21
decembrie 2017, Centrul Europe Direct
Nord-Est, în parteneriat cu Rubik Hub, a
organizat evenimentul ”Colinde Europene”
(European Christmas Carols), un spectacol de
Crăciun care a avut ca scop popularizarea și
celebrarea valorilor culturale europene și
evidențierea tradițiilor noastre locale.
Școala de afaceri pentru copii
„Experien al Business Challenge“
Acest p de training este gândit
pentru personalul organizațiilor
sau ﬁrmelor și are ca scop dezvoltarea
coeziunii echipei, detectarea rolului
potrivit ﬁecărui membru, s mularea
crea vității, cooperarea în echipă în
vederea găsirii rapide de soluții pentru
orice diﬁcultate și crearea unui mediu
de lucru plăcut, indiferent de proﬁlul
persoanelor implicate sau proﬁlul
organizației din care provin.

Agenția pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est, prin
Centrul Europe Direct Nord-Est
și S.C. Cotnari S.A. au organizat,
în data de 6 decembrie 2017, la
sediul Companiei Cotnari,
evenimentul in tulat Gala
Patrimoniului Gastronomic din
Regiunea Nord-Est, dedicat
promovării tradițiilor culinare și
vinurilor care deﬁnesc patrimoniul
cultural-gastronomic al regiunii noastre.

anul 2017

Reprezentanța Comisiei Europene în
România și pla orma media Calea
Europeană, împreună cu Centrul Europe
Direct Nord-Est și Agenția pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est au organizat vineri, 1
septembrie 2017, la Curtea Domnească din
Piatra Neamț, cu sprijinul Ministrului delegat
pentru Afaceri Europene și al autorităților locale,
cea de-a doua dezbatere publică cu cetățenii,
in tulată „Agora – Viitorul Europei”, la ﬁnalul căreia
cei prezenți au votat pentru scenariul considerat cel mai
potrivit pentru direcția construcției europene de
acum înainte.

anul 2018

Cea de-a șasea ediție a „Școlii de afaceri pentru copii”
s-a încheiat cu programul de instruire outdoor, CBS
Experien al Challenge Training, ce s-a desfășurat
vineri, 25 mai 2018, la Vatra Dornei. Echipa Salvamont
Vatra Dornei, coordonată de domnul Petru Ariciuc,
le-a pregă t nerilor ambițioși un program de training
menit să le dezvolte spiritul de echipă, dar și atmosfera
compe țională.

Ziua Educației, 5 octombrie, sărbătorită la Europe Direct
Nord-Est. Centrul Europe Direct Nord-Est a sărbătorit Ziua
Educației, 5 octombrie, împreună cu elevi de la Colegiul
Tehnic „Unirea”, din Pașcani și de la Liceul „Carol I”, din
Bicaz, la sediul central al Agenției pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est, din Piatra Neamț. Liceenii au
par cipat la o sesiune interac vă de informare
pe tema ac vităților Centrului Europe Direct
Nord-Est și a unor subiecte europene de
interes, focusându-ne pe Corpul
European de Solidaritate,
Elevii de liceu au dezbătut cele cinci scenarii pentru viitorul Europei, propuse de
iniția va Comisiei Europene
Jean-Claude Juncker, Președintele Comisiei Europene, în mar e 2017.
ce oferă stagii de
Aceș a au construit argumentații pro și contra, pentru ﬁecare scenariu, au avut
voluntariat
ocazia de a-și exersa abilitățile de vorbire în public și de persuasiune.
pentru neri.

„Școala Al el și țările Uniunii Europene“.
Pentru că ne-am aﬂat în săptămâna de Școală Al el și la
Piatra Neamț, Centrul Europe Direct Nord-Est a lăsat ru na
deoparte și a călătorit prin Uniunea Europeană, învățând
câte ceva despre statele sale membre, steaguri și capitale,
împreună cu 24 de prichindei de la clasa I, Școala Gimnazială
Nr. 3, din Piatra Neamț, însoțiți de doamna învățătoare.
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