
Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est
Vă face legătura cu Europa
Informaţia europeană 
mai aproape de cetăţenii Regiunii Nord-Est

UNIUNEA EUROPEANÃ



Prezentare  
   

Reţeaua EUROPE DIRECT din România cuprinde 31 de centre de informare, 12 centre de documentare şi o echipă de experţi 
în politici europene (Team EUrope).

Începând de la 1 ianuarie 2008, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est  găzduieşte unul dintre 
centrele EUROPE DIRECT din România, structură creată în cadrul unui proiect finanţat de către Direcţia 
Generală Comunicare prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România, dedicată în exclusivitate 
furnizării de servicii de informare europeană.

Centrul reprezintă un pol de informare la nivel regional şi contribuie la creşterea vizibilităţii iniţiativelor 
Uniunii Europene.

Centrul continuă activitatea Reţelei Multiplicatorilor de Informaţie Europeană înfiinţată de Delegaţia 
Comisiei Europene.
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Localizarea centrelor 
EUROPE DIRECT 

în Regiunea Nord-Est
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Obiective specifice  

▪ creşterea nivelului de informare a cetăţenilor din Regiunea Nord-Est prin furnizarea unui serviciu adaptat nevoilor locale, 
concretizat în informare, consultanţă, asistenţă şi răspunsuri la întrebările privind politicile, structurile şi valorile europene; 

▪ informarea societăţii civile şi a mediului de afaceri privind programele, schemele şi alte oportunităţi de finanţare ale 
Uniunii Europene; 

▪ crearea unei platforme durabile de informare care să asigure o conectare directă la informaţii actualizate 
privind acţiunile, perspectivele şi direcţiile strategice viitoare ale Uniunii Europene;
 

▪ punerea la dispoziţia publicului a unui serviciu de informare europeană acreditat, care să furnizeze: 

- răspunsuri imediate la întrebările generale privind Uniunea Europeană sau trimiteri către 
alte surse de informaţii; 
- numele şi datele de contact ale organizaţiilor la care cetăţenii Regiunii Nord-Est pot şi 
doresc să apeleze; 
- distribuirea gratuită prin poştă a anumitor publicaţii ale Uniunii Europene.



Servicii  
   

Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est furnizează servicii gratuite de informare europeană tuturor cetăţenilor. Aceştia pot 
accesa, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00, infrastructura centrului care se compune din:

 sala de primire şi prezentare a informaţiei: bibliotecă deservită de personalul calificat care 
asigură asistenţa tehnică în identificarea informaţiei necesare, formulează răspunsuri avizate 
întrebărilor venite din partea publicului şi monitorizează aceste întrebări pentru a le transmite 
mai departe Departamentelor Comisiei Europene care centralizează astfel de semnale de 
informare ale cetăţenilor; 

 sala de consultare şi vizualizare a informaţiei care dispune de calculatoare cu conexiune 
Internet, telefon, fax, copiator, televizoare conectate la canalul de televiziune al Comisiei Europene, 
„Europa prin Satelit”; 

 sala de conferinţe cu capacitate de 60 locuri, dotată cu sistem IT şi de videoproiecţie.
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Servicii 
   

 Informaţii privind instituţii, politici, legislaţie, sistem bancar european, etc. 

 Consultanţă tehnică şi orientare permanentă pentru utilizatorii centrului

 Oportunităţi de finanţare şi surse de informare 

 Informarea cetăţenilor (răspunsuri la întrebări pe teme europene şi acces la surse de informare electronice şi audiovizuale) 

 Informare pentru mass-media locală pe teme europene şi reacţii la articole de presă eronate privind Uniunea Europeană

 Susţinere pentru proiecte de tip “reţea” prin sprjinirea parteneriatelor internaţionale (reţeaua Centrelor Europe Direct) 

 Publicaţii pentru publicul general (produse în principal de DG COMM şi distribuite gratuit publicului)
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Amplasarea “Centrului EUROPE DIRECT Nord-Est”
Str. Lt. Draghiescu nr. 9, 610125, Piatra Neamţ
Structură gazdă: ADR Nord-Est
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Evenimente

Ziua Europei 
seminar cu tema Oportunităţi de Finanţare în domeniul inovării în Uniunea Europeană şi o expoziţie cu titlul Salonul 
Regional al Inovării – 8 Mai 2009.

Dezbatere publică 
cu tema Viitorul Uniunii Europene privind modul în care cetăţenii influenţează politicile publice, mai ales cele de mediu
- Septembrie 2009

Concurs de fotografii 
pe tema Energia şi schimbarea climatică concretizat printr-o expoziţie şi o festivitate de premiere – Septembrie 2009

Conferinţa 
Susţinerea creşterii ocupaţionale şi solidarităţii dedicată mediului de afaceri – Octombrie 2009

Dezbatere publică 
cu tema Uniunea Europeană în lume care va cuprinde şi premierea unui concurs de eseuri pe aceeaşi temă
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Surse de informare

Site-ul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, www.adrnordest.ro, cu secţiunea dedicată Centrului EUROPE DIRECT 
Nord-Est prin care sunt prezentate noutăţile privind Uniunea Europeană.

Newsletter electronic lunar – cu conţinut concentrat pe nevoile de informare ale cetăţenilor Regiunii de 
Dezvoltare Nord-Est.

Insert în buletinul trimestrial al structurii gazdă, intitulat Info Nord-Est care pune la dispoziţia 
cititorului informaţii utile despre problematica şi politicile din domeniul dezvoltării regionale, 
activităţile derulate în parteneriat de ADR Nord-Est.

Publicaţii tipărite: Broşurile “Alegeri pentru Parlamentul European” şi “20 de ani de schimbări 
democratice în SE Europei – Regiunea de Nord-Est”, care vor aduce informaţii pertinente şi actualizate 
publicului interesat.
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Contactaţi EUROPE DIRECT

Titlul programului: Selecţia structurilor gazdă pentru centrele 
de informare ale reţelei EUROPE DIRECT în 2009-2012
Finanţator: Direcţia Generală Comunicare prin Reprezentanţa 
Comisiei Europene în România 
Proiectul: Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est, 
contract ED/2009-2012-RO-01.A
Editorul materialului: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Data publicării: Mai 2009
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia 
oficială a Uniunii Europene”
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