
Continuând seria evenimentelor verzi organizate în fiecare an, 
reprezentanţii Centrului Europe Direct Nord-Est şi ai structurii gazdă, 
Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, au celebrat Ziua 
Internaţională a Pământului la Piatra Neamţ în data de 15 Aprilie 
2011. 

Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Direcția Silvică Neamţ şi 
Colegiul Naţional Petru Rareş din Piatra Neamţ, cu participarea unui 
număr de 100 de elevi cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, însoţiţi de 
Dl. Director Mihai Obreja.

Prima parte a evenimentului a constat în participarea elevilor la o 
prezentare teoretică coordonată de Dl. Ing. Strugaru din cadrul 
Ocolului Silvic Tarcău, prin care elevii au fost informaţi cu privire la 
ciclul de regenerare al pădurii, importanţa diversităţii speciilor de 
arbori, efectivul de vânat al zonei şi a strategiei de împădurire 
aplicată. Apoi s-a asistat la o demonstraţie de plantare a arboretului în 
zona Tarcău, efectuată de echipa de 20 silvicultori de la Ocolul Silvic 
menţionat anterior, împreună cu elevii participanţi. 

După îndeplinirea misiunii pe teren, elevii au vizitat Hidrocentrala 
“Dimitrie Leonida” de la Stejaru, unde gazdele au realizat o scurtă 
prezentare a hidrocentralei, a modului în care este produs curentul 
electric, şi nu în ultimul rând, a importanţei energiei alternative în 
contextul schimbărilor climatice actuale.
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Acţiunea organizată cu ocazia zilei de 1 Iunie s-a desfăşurat în 
cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Alexandru 
Roşca” din Piatra Neamţ şi a constat în:

-Piesă de teatru inspirată din poveştile lui Ion Creangă şi spectacol 
de dans popular puse în scenă de elevii Şcolii de Arte şi Meserii 
Petricani; şi

-Concurs de desene pe asfalt cu tematică europeană, la care au 
contribuit toţi cei peste 200 de participanţi.

Pentru dedicarea de care au dat dovadă pe tot parcursul 
evenimentului, cei mici au fost răsplătiţi de către reprezentanţii 
Centrului Europe Direct Nord-Est cu premii şi materiale de informare 
europeană.

Scopul acestei acţiuni a constat în reiterarea valorilor europene de 
solidaritate şi responsabilitate faţă de semenii noştri şi în încurajarea 
manifestărilor culturale de voluntariat ca factori de identitate 
europeană.
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-Modalităţile de asigurare a transparenţei pentru procesul de 
implementare a proiectelor europene în Regiunea Nord-Est.

Prin intermediul acestei întâlniri, care se doreşte a deveni una de 
tradiţie, s-a propus crearea unui parteneriat între instituţii, ce va 
consta într-o platformă de informare şi comunicare comună, unde 
fiecare membru poate contribui cu date importante despre 
programul pe care îl implementează, precum liniile de finanţare 
disponibile, licitaţiile viitoare, stadiul de implementare al proiectelor 
contactate. 

După cum v-a obişnuit deja, în fiecare an, în jurul datei de 9 mai, 
Centrul Europe Direct Nord-Est împreună cu structura gazdă 
Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Nord-Est şi Primăria 
Municipiului Piatra Neamţ organizează evenimente artistice şi 
culturale pentru a celebra Ziua Europei.
De această dată, pietrenii s-au bucurat de aceste manifestaţii pe 
parcursul zilei de duminică, 15 Mai. Evenimentul a constat în două 
acţiuni dedicate publicului de toate vârstele:

Concert de muzică clasică şi fanfară, precum şi o expoziţie de 
acuarelă în rondul din Parcul Tineretului Piatra Neamţ, susţinute de 
elevii Liceului de Artă Victor Brauner Piatra Neamţ şi    

        
Expoziţie de fotografie cu tematica “Sunt cetăţean European – Ce 
fac pentru planeta mea?”, deschisă publicului în perioada 14 - 16 
Mai, în incinta Cofetăriei Central.

Receptivitatea publicului, format din peste 250 de cetăţeni ai 
oraşului Piatra Neamţ, deschiderea spre dialog şi entuziasmul cu 
care au gustat aceste manifestări reprezintă dovada întelegerii 
valorilor europene în rândul tinerei generaţii şi crează premisele 
pentru organizarea unor evenimente similare.

“Europa – O scenă de teatru” - 
Ziua Internațională a Copilului

În data de 16 Iunie 2011, Centrul Europe Direct Nord-Est împreună cu 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, a organizat acţiunea 
intitulată “Platforma Informațiilor pentru Finanțare” , în cadrul căreia 
au fost reuniţi reprezentanţii organismelor de implementare a 
fondurilor structurale din Regiunea Nord-Est. Discuţiile de la “masa 
rotundă” a finanţărilor s-au concentrat asupra a două teme principale:

-Instrumentele de comunicare utilizate de fiecare instituție pentru ca 
informaţiile despre finanţările disponibile să ajungă într-un mod 
eficient la cetăţeni; şi


	Page 1
	Page 2

