Noutăţi de la
Centrul Europe Direct Nord-Est

2010

Aşa cum v-a obişnuit, echipa Centrului Europe Direct Nord-Est este în permanenţă activă pentru a
aduce mai aproape de dumneavoastră mesaje europene de actualitate şi evenimente atractive pe
tematici promovate de către Comisia Europeană.

Ce evenimente au avut loc
în acest sfârşit de an?
Închiderea şi premierea concursului de jurnalism
“2010 – Anul European împotriva sărăciei şi excluziunii sociale”
Pe data de 5 noiembrie, în cadrul Forumului Regional de
Investiţii Nord-Est, organizat de Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est la Iaşi, a avut loc
închiderea oficială şi premierea concursului de jurnalism
organizat de Centrul Europe Direct Nord-Est.
Închiderea competiţiei s-a făcut în cadrul unei dezbateri
publice de amploare, moderată de Domnul Emil
Hurezeanu, la care au mai participat reprezentanți ai
administrației publice regionale și naționale, ai presei şi
ai organizaţiilor nonguvernamentale, implicaţi în proiecte
de combatere a sărăciei.
S-au acordat următoarele premii:
- Premiul I, constând într-o cameră foto semiprofesională, a fost acordat Domnului Lucian Bălănuţă
pentru articolul intitulat “Ultima noapte de mers normal,
întâia noapte în scaun rulant”.
- Premiul II, un iPod, a revenit Doamnei Amalia Dascălu,
Reporter la Ziarul de Iaşi, pentru articolul pe tema
abandonului infantil în judeţul Iaşi.
- Premiul III, un set de cărţi, a fost câştigat de Domnul
Mugurel Gagiu, Redactor principal la ziarul Crai Nou
Suceava pentru articolul “Sasca Mică, o altfel de lume”.
- Mențiunea I a revenit Doamnei Magda Axon, Redactor
principal la ziarul Crai Nou Suceava pentru articolul
“Bătrânii abandonaţi - extremă urgență”.
- Mențiunea II a fost acordată Domnului Cosmin Tîrlă,
Reporter la ziarul Ghimpele de Bihor pentru articolul
intitulat “Sub pământ SRL”, care prezintă dificultăţile cu
care se confruntă minerii din Băiţa.
- Menţiunea III a revenit Doamnei Sonia Pavelescu,
Redactor şi Editor tv la postul de televiziune 1 TV Bacău
pentru materialul video intitulat “Mărgineni – acuzaţii de
retrocedări hoţeşti”.
Articolele prezentate în cadrul concursului pot fi
vizualizate pe site-ul www.adrnordest.ro

Cupa Liceelor la Handbal
EUROPE DIRECT
Împreună cu structura gazdă Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est, Primăria Municipiului Piatra Neamţ,
Colegiul Național “Calistrat Hogaş” şi Liceul cu Program
Sportiv Piatra Neamţ, Centrul Europe Direct Nord-Est a
organizat începând cu data de 12 noiembrie, cea de-a
doua parte a evenimentului “Îmbunătaţirea climei în oraşe”
– Cupa Liceelor la Handbal EUROPE DIRECT.

Au avut loc două sesiuni de meciuri pe data de 12 şi
respectiv 19 noiembrie în cadrul Sălii de Sport a Colegiului
Naţional ”Calistrat Hogaş”. Din faza grupelor au ieşit
învingătoare echipele Colegiului Naţional “Petru Rareş” şi
Colegiului Naţional “Gheorghe Asachi” care au disputat
finala pe data de 26 noiembrie în Sala Ceahlăul din Piatra
Neamţ.
Spectacolul oferit a fost unul de cea mai bună calitate.
Echipa Liceului cu Program Sportiv din Piatra Neamţ a
întâlnit echipa ştiința Municipal Dedeman Bacău într-un
meci demonstrativ înaintea debutului finalei dintre licee.
După încălzirea atmosferei de către profesionişti,
jucătoarele celor două colegii au intrat pe teren.
Contrar aşteptărilor, finala nu a fost una disputată,

reprezentantele Colegiului Naţional “Gheorghe Asachi”
conducând pe toată durata partidei, iar în final impunânduse cu scorul de 9 la 3 în faţa echipei Colegiului Naţional
“Petru Rareş”.
În concurs au mai evoluat echipele de la următoarele
unităţi şcolare: Colegiul Naţional “Calistrat Hogaş”,
Colegiul Naţional de Informatică, Colegiul Tehnic
“Gheorghe Cartianu” şi Grupul Şcolar EconomicAdministrativ.

Cele mai bune performanţe au fost răsplatite cu
echipamente sportive şi trofee, înmânate de jucătorii celor
două echipe profesioniste, după cum urmează:
Locul I. Colegiul Naţional “Gheorghe Asachi”
Locul II. Colegiul Naţional “Petru Rareş”
Locul III. Colegiul Naţional “Calistrat Hogaş”
Cel mai tehnic jucător Creţu Nicoleta - Colegiul Naţional
“Calistrat Hogaş”
Cel mai bun portar Aioanei Roxana - Colegiul Tehnic
“Gheorghe Cartianu”
Golgeteri Vişan Cătălina şi Manole Andreea - Colegiul
Naţional “Gheorghe Asachi”

