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Anul 2017 se caracterizează prin continuarea unor evenimente devenite tradiționale în agenda noastră, dar și prin diversificarea
acțiunilor centrului, cooptarea unor categorii noi de public și implicare sporită în chestiuni importante pentru comunitatea locală.
Modulul de evenimente „Școala de afaceri pentru copii”,ajuns la cea de-a V-a ediție în 2017, se bucură de popularitate crescută în
cadrul instituțiilor de învățământ și în rândul publicului nemțean, devenind un eveniment de tradiție care asigură continuitatea
prezenței și implicării Centrului Europe Direct Nord-Est în educația antreprenorială a tineretului.
Modulul de evenimente „Creativity Teaching Lab”este ocampanie de instruire a personalului didactic din școli, în vederea
încorporării în procesul de predare a unor abordări, metode și tehnologii actuale, cu scopul creșterii eficienței și atractivității
procesului educațional.
Evenimentul„Picnic cu scofeturi moldovenești - Heritage Flavours Day”- ediția a doua.Acest eveniment de amploare își propune să
contribuie la promovarea județului Neamț și a regiunii ca destinație turistică, prin atracția oferită de gastronomie, dar și prin
evidențierea și celebrarea folclorului, în cadrul unei sărbători tipice și reprezentative pentru aceste locuri.
Conferința „Teach For Future”, aflată la cea de-a doua ediție, se adresează în special mediului academic și are ca scop stimularea
perfecționării și modernizării proceselor de învățământ de pe urma adoptării unor noi tehnologii și metode de predare. În același
timp, intenția acestui eveniment este de a populariza abordări inovative și de a stimula deschiderea către nou și actualizarea
învățământului superior.
Evenimentul-spectacol „European Christmas Carols”, un alt eveniment de marcă al centrului,are drept obiectiv celebrarea spiritului
sărbătorilor de iarnă printr-un periplu prin tradițiile ce însoțesc această perioadă specială a anului peste tot în Europa, dar în special în
România. Respectând tradiția, copiii și adulții participanți la eveniment îl vor întâmpina pe Moș Crăciun cu colinde și bucurie în suflet.
Documentarul audio-video „Infoquest Nord-Est”urmăreștepromovarea Regiunii Nord-Est ca destinație turistică europeană, prin
utilizarea mijloacelor media și digitale în vederea prezentării celor mai importante obiective de pe harta turistică regională.
Broșura digitală „Reactivează Orașul”are ca scopvalorificarea patrimoniului arhitectonic și istoric al orașului Piatra Neamț, în context
european, în vederea îmbogățirii valențelor de destinație turistică și creșterii atractivității turistice, dar și ca locație pentru investitori.

La data de 25 martie 1957, moment istoric semnificativ pentru Europa de astăzi, șase țări (Belgia, Franța, Germania, Italia,
Luxemburg și Țările de Jos) au semnat Tratatul de la Roma, creând astfel Comunitatea Economică Europeană (CEE) – devenită
ulterior Uniunea Europeană.
Tratatul de la Maastricht l-a amendat pe cel de la Roma, eliminând, printre alte lucruri, cuvântul „Economic” atât din numele
comunităţii cât şi din cel al tratatului. Din acest motiv Tratatul de la Roma este denumit de cele mai multe ori Tratat de instituire a
Comunităţii Europene sau Tratatul CE.
În aceaşi zi a mai fost semnat un tratat care instituia Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA, Euratom) : cele două
tratate, împreună cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, care a expirat în 2002, au devenit
Tratatele de la Roma. Atât Tratatul de la Roma, cât şi Tratatul CEEA au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958. Tratatul iniţial a fost
modificat de către toate tratatele ulterioare; Tratatul de la Nisa a încercat să consolideze toate tratatele într-un singur document,
dar Tratatul CE a rămas o secţiune de sine stătătoare în cadrul acestuia.
Deşi intrarea în vigoare în 1993 a Tratatului de instituire a Uniunii Europene a fost un nou pas în direcţia integrării europene, luarea
majorităţii deciziilor în cadrul Uniunii se face încă după baza legală a Tratatului CE, care rămâne principala sursă a legislaţiei
comunitare.
Obiectivul Tratatului de la Roma era integrarea economiei comune, crearea unei piețe comune, instituirea așa numitelor „4
libertăți”, excluderea oricărei discriminări naționale. Astfel, Tratatele de la Roma au pus bazele unei piețe comune în care
persoanele, bunurile, serviciile și capitalul pot circula liber și au creat condițiile pentru asigurarea prosperității și stabilității tuturor
cetățenilor europeni.
Timp de 60 de ani, obiectivele tratatelor constitutive au fost respectate, Uniunea Europeană s-a bucurat de cooperare pașnică,
respectarea demnității umane, libertate, democrație, egalitate și solidaritate între națiunile și popoarele europene. Pe 25 martie
2017 se împlinesc așadar 6 decenii de pace – cea mai lungă perioadă fără conflicte din istoria consemnată a continentului
european. Cu acest prilej, va fi necesară de asemenea conturarea parcursuluiviitor al construcției europene, în contextul unor
provocări majore, precum migrația,ascensiunea formațiunilor politice de extremă dreaptă și diferite amenințări la adresa
securității și apărării statelor membre.
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