Promovarea valorilor şi acţiunilor Uniunii Europene şi a instituţiilor sale în cele şase judeţe ale Regiunii Nord-Est şi
stimularea interesului cetăţenilor de a se implica activ în evenimente organizate de Centrul Europe Direct Nord-Est
pe diferite tematici europene de actualitate, în scopul de a crea “o sferă publică europeană”.

Începând cu anul 2012, Centrul Europe Direct îşi
propune diversificarea portofoliului de informaţii furnizat
în perioada 2008-2011, conform schimbărilor survenite
în cadrul construcţiei europene, astfel încât să
promoveze următoarele valori:
O Europă deschisă, o Europă implicată pe plan mondial;

O Europă care îşi asumă responsabilităţile;
O Europă influentă, o Europă cu 27 şi, în curând, 28 de
state, odată cu aderarea Croaţiei;
Europa care continuă să indice calea de urmat în diverse
domenii, precum comerţ sau schimbări climatice;
Europa unită care să facă faţă crizei economice prin
integrare economică eficientă;

În concordanţă cu obiectivele sale, Centrul Europe Direct
Nord-Est a structurat un Plan de Activităţi pentru anul 2012,
care se corelează cu Strategia Direcției Generale de
Comunicare a Uniunii Europene şi cu priorităţile de
comunicare ale Comisiei stabilite pentru anul 2012:
-Promovarea relansării economice, guvernanţa
economică şi ocuparea forţei de muncă (Europa 2020);
-Negocierile privind noul buget UE;
-Construirea unui spaţiu pentru libertate, justiţie şi
securitate pentru cetăţeni;
-Politica agricolă comună şi dezvoltarea rurală;
-Anul European al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între
generaţii.
În acest sens, centrul va reprezenta "interfaţa Comisiei cu
cetăţenii” pentru administraţia publică locală, mediul
academic şi de afaceri, studenţi, elevi, simpli cetăţeni,

un pol de informare privind tematici europene atât la
nivelul judeţului Neamţ, cât şi la nivel regional.
Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est va pune la dispoziţia
publicului un serviciu cu liber acces, caracterizat prin
vizibilitate şi transparenţă, dotat cu tehnologii
performante de accesare a informaţiei şi personal
calificat şi abilitat să îndrume solicitantul de informaţie
spre cea mai adecvată şi acreditată sursă de cunoştinţe.
Astfel, centrul va acorda asistenţă permanentă la sediul
din Piatra Neamţ şi va colabora cu punctele de informare
Europe Direct înfiinţate deja în alte judeţe ale regiunii
(Botoşani, Iaşi, Bacău, Vaslui), va organiza evenimente
pentru publicul larg, grupurile ţintă specifice, pentru
multiplicatori de informaţie europeană şi părţile interesate
din sectorul instituţional prin dezbateri publice, conferinţe,
seminarii, expoziţii, publicaţii, produse audiovizuale cu
tematică europeană.

Publicaţii
-Pliant pe tema «Negocierea privind noul buget UE»;
-Pliant pe tema «Orizont 2020 – Regiunea Nord-Est în Europa».

Evenimente
-Ateliere de lucru „Platforma informaţiilor pentru finanţare III şi IV” – Întâlniri semestriale cu reprezentanţii Organismelor
Intermediare ale Programelor Operaţionale – Obiective: schimb de experienţă privind mecanismul de implementare şi
absorbţie al fondurilor europene şi punerea în practică a unei „Platforme comune de informare şi comunicare”, destinată
publicului larg;
-Acţiune ecologică de plantare arbori „Spune nu schimbărilor climatice!” - eveniment organizat cu ocazia
PĂMÂNTULUI – 22 Aprilie 2012”;

„ZILEI

-ZIUA EUROPEI – 9 MAI 2012 – Conferinţa dedicată IMM-urilor „Europa 2020 – Promovarea relansării economice,
guvernanta economică şi ocuparea forţei de muncă”;
-Eveniment „2012 – Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii” – Activităţile se vor desfăşura atât
indoor (Atelierul „Poveştile copilăriei mele”) cât şi outdoor (Spectacol de muzică şi dans);
-Caravana de distribuţie materiale „Europe Direct” – Furnizarea de materiale cu tematici europene instituţiilor de
învăţământ, bibliotecilor şi instituţiilor publice din regiunea Nord-Est;
-Eveniment „Europa pentru tineri” – Întâlnire a elevilor de liceu cu reprezentanţii Centrului Europe Direct Nord-Est şi cei ai
reţelelor europene de specialitate pentru prezentarea oportunităţilor de studiu şi lucru pentru tinerii absolvenţi de liceu în
Uniunea Europeană;
-Dezbatere publică „Politica agricolă comună şi dezvoltarea rurală”;
-Eveniment „Crăciun european” – Concurs de cântece şi poezii europene;
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