
Activitatile Centrului Europe Direct 
Nord-Est 

Centrul Europe Direct Nord-Est organizează campania de informare 
„Decizia ta contează!”, dedicată Alegerilor Europarlamentare 2014

În perioada 28 martie - 29 aprilie 2014, Centrul de 

informare europeană Europe Direct Nord-Est, găzduit 

de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în 

colaborare cu Instituţia Prefectului Judeţului Neamţ şi 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, a organizat 

campania „Decizia ta contează!”. Evenimentul a 

urmărit conştientizarea de către tineri a importanţei 

exercitării unui drept fundamental – dreptul la vot, 

precum şi informarea corectă asupra rolului 

Parlamentului European, singura instituţie europeană 

aleasă în mod direct. 

Campania este apolitică, nepartizană şi a constat într-o 

serie de dezbateri dedicate elevilor de clasa a XII-a, de 

la liceele din Piatra-Neamţ. Aceste activităţi s-au 

încadrat în contextul alegerilor pentru Parlamentul 

European (mai 2014), respectiv în condiţiile unei 

participări scăzute la vot din partea tinerilor europeni, a 

cunoştinţelor şi interesului relativ scăzut faţă de 

instituţiile Uniunii Europene.

Seria de întâlniri a debutat în data de 28 martie, la 

Colegiul Naţional de Informatică, unde s-a discutat cu 

reprezentanţi ai elevilor pe tema Europa în lume şi 

calitatea vieţii unui european.  Marţi, 8 aprilie, şi joi, 10 

aprilie, au avut loc dezbateri implicând aproximativ 

optzeci de liceeni de la Liceul Tehnologic Economic-

Administrativ, respectiv de la Colegiul Naţional Petru 

Rareş, având ca teme principale: Drepturi politice ca 

instrumente ale democraţiei - importanţa exercitării 

dreptului la vot; Modul în care cetăţenii pot influenţa 

deciziile care îi privesc precum şi Drepturi şi obligaţii ale 

cetăţenilor europeni – dreptul de a candida la alegerile 

pentru Parlamentul European. La dezbateri au participat, 

în calitate de lectori: dra. Silvia Apostol, consilier 

Compartimentul Afaceri Europene în cadrul Instituţiei 

Prefectului Judeţului Neamţ; dl. Adrian Bulgaru, consilier 

EURES, de la Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă; dra Alexandra Albu şi dl Alexandru Ciobanu, 

experţi comunicare Centru Europe Direct Nord-Est. 

Liceenii participanţi s-au declarat în general reticenţi cu 

privire la  implicarea în viaţa politică, considerând că 

opiniile nu le sunt luate în considerare şi că opţiunile lor 

politice nu ar putea duce la schimbări semnificative la 

nivel societal. Pe de altă parte, tinerii s-au arătat 

interesaţi de posibilitatea de a-şi continua studiile şi de a 

participa la programe de mobilitate şi voluntariat în alte 

state membre U.E.  

Campania Decizia ta contează! s-a încheiat cu 

dezbaterea Rolul individului în societate. Importanţa 

exprimării opiniei şi a implicării. Toleranţa faţă de opinii 

diferite, ce a avut loc în data de 29 aprilie, la Colegiul 

Tehnic „Gheorghe Cartianu” din Piatra-Neamţ.



Expoziţia, disponibilă publicului până la orele 14,  a fost vizitată de 
peste 200 de persoane, din care majoritatea a fost constituită din 
grupuri de elevi de la şcolile din oraş. Sărbătoarea a continuat în 
incinta Complexului ”Elena Doamna”, unde aproximativ 50 de elevi 
de la şcolile locale s-au bucurat de spectacolul de dans european 
pus în scenă de către copiii aflaţi în grija instituţiei. Dansuri populare 
româneşti, alte dansuri europene  şi dans contemporan s-au 
alăturat în spiritul unei serbări a diversităţii şi au demonstrat talentul 
şi dedicarea de care aceşti copii minunaţi dau dovadă. Celebrarea a 
fost un bun prilej de interacţiune, de bucurie împărtăşită atât de 
public, cât şi de copiii inventivi şi talentaţi de toate vârstele, care au 
constituit atracţia zilei.  

Emoţie, deschidere şi bucurie la ceas aniversar – astfel am 
caracteriza această sărbătoare de 9 Mai, ediţia 2014, la Piatra-
Neamţ.

9 Mai -  Open Days, la Piatra-Neamţ

iunie 2014

”Ziua de 9 Mai înseamnă sărbătoare” -  acesta a fost sloganul 
pornind de la care, vineri 9 mai, copiii de la Complexul de Servicii 
”Elena Doamna” împreună cu reprezentanţi ai elevilor de la opt şcoli 
locale au celebrat Ziua Europei, eveniment organizat de către 
Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est, la Piatra-Neamţ.
Soarele generos şi curiozitatea trecătorilor au învigorat campania 
de informare din centrul oraşului, din locaţia emblematică pentru 
nemţeni – Turnul lui Ştefan cel Mare. Un cort primitor, cu însemnele 
EUROPE DIRECT Nord-Est, a găzduit o expoziţie cu picturi şi 
obiecte confecţionate de către copiii complexului  ”Elena Doamna”, 
pornind de la cele mai cunoscute simboluri europene. Invitaţii şi 
trecătorii s-au bucurat de baloane şi steguleţe cu drapelul Uniunii 
Europene, simbolul campaniei organizate. 
Reprezentanţii Centrului ED Nord-Est, împreună cu patru voluntari 
liceeni, au împărţit tuturor pliante, broşuri şi au oferit informaţii pe 
diverse teme europene. 

Târg de idei de afaceri - Şcoala de afaceri pentru copii

 Din juriu au făcut parte doamna Meda Ştirbu, din cadrul 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, doamna Adriana Ceangu, 
reprezentând Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, precum şi 
domnul Adrian Bulgaru, din partea Agenţiei Judeţene pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ. Câştigătorii „Târgului de idei de 
afaceri” au fost premiaţi cu o sesiune de instruire în antreprenoriat 
pentru juniori şi o „Vizită de studiu” la Iaşi.

În data de 22 mai 2014, Centrul Europe Direct Nord-Est, găzduit de 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, a organizat 
evenimentul "Târgul de idei de afaceri", în cadrul modulului de 
evenimente "Şcoala de afaceri pentru copii", ediţia 2014. Anul 
acesta evenimentul s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială "Nicu Albu" 
din Piatra-Neamţ şi a beneficiat de sprijinul Camerei de Comerţ şi 
Industrie Neamţ.
 
Târgul a implicat elevi de clasele V-VIII, de la opt şcoli locale, ce au 
înscris în concurs douăzeci şi patru de proiecte de afaceri, axate pe 
domenii variate, de la patiserie, la creşterea viperelor în vederea 
comercializării veninului. Pentru a enumera doar câteva din cele mai 
originale idei, amintim costume şi măşti de carnaval din materiale 
reciclabile, frigărui de fructe, obiecte decorative din fire de lână, 
cutia inteligentă pentru organizarea obiectelor necesare la birou sau 
rucsacul zburător, menit să înlesnească transportul rechizitelor la 
şcoală. A fost demn de notat faptul că a existat şi un proiect care 
implica practica de responsabilizare socială - o parte din veniturile 
obţinute urmând a fi folosită în scopuri caritabile.

Timp de patru ore, târgul a fost deschis publicului, o serie de produse 
fiind comercializate pe loc. Aproximativ 50 de copii au participat la 
expoziţia cu vânzare, din care 20 au fost aleşi drept câştigători ai 
târgului, având cele mai originale, fezabile şi creative idei de 
afacere. 
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