
Centrul Europe Direct Buzău 
la cinci ani de înființare



Era miercuri 27 martie 2013, ora 10:00 când la sediul Camerei de 
Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău a avut loc evenimentul de 
inaugurare a CENTRULUI EUROPE DIRECT BUZĂU.  

Centrul EUROPE DIRECT Buzău face parte dintr-o reţea de 31 de 
astfel de centre de informare europeană, ce funcționează în România 
în perioada 2013-2017 şi este un prim punct de contact al Uniunii 
Europene cu cetăţenii judeţului Buzău. Centrul este realizat printr-un 
parteneriat între Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Buzău şi 
Reprezentanţa Comisiei Europene în România.

Cine este Centrul EUROPE DIRECT BUZĂU?

Centrul Europe Direct Buzău, este găzduit de Camera de Comerţ 
Industrie şi Agricultură Buzău și oferă informaţii generale şi 
specializate privind Uniunea Europeană.

Centrul  face parte dintr-o reţea de 500 de Centre de Informare 
Europe Direct existente la nivelul Uniunii Europene şi este unul dintre 
principalele instrumente folosite de Comisia Europeană pentru 
informarea cetăţenilor şi comunicarea cu aceştia, la nivel local.

Ce obiectiv are Centrul EUROPE DIRECT Buzău?

În calitate de membru al reţelei Europe Direct, Centrul facilitează 
accesul comunităţii locale la informaţii privind domeniile de activitate 
ale Uniunii Europene, în special al celor care au impact asupra vieţii 
de zi cu zi a cetăţenilor şi creează cadrul de comunicare şi dezbatere 
publica, pe teme europene, la nivel local.



Ce misiune are Centru EUROPE DIRECT Buzău?

· Să contribuie la o cât mai bună înţelegere a Uniunii Europene, 
a scopurilor, valorilor şi politicilor acesteia, aducând informaţia 
europeană cât mai aproape de cetăţeni, într-o formă adaptată 
nevoilor lor specifice;

·  În calitate de prim punct de acces la Uniunea Europeana 
pentru cetăţeni, Centrul constituie un element-cheie al 
conceptului de „ghişeu unic” furnizând informaţii despre UE, 
indicând cetăţenilor portalul „Europa ta” sau surse de informaţii 
specializate şi orientându-i către alte servicii şi alte reţele;

· Să promoveze o cetăţenie participativa prin intermediul 
diferitelor instrumente de comunicare (web site internet, 
mijloace de comunicare socială, publicaţii etc.) şi prin 
interacţiunea cu părţile interesate, multiplicatori şi presa la 
nivel local şi regional;

· Să stimuleze dezbaterea prin organizarea de evenimente şi 
canalizarea răspunsurilor cetăţenilor către Uniunea 
Europeană;

· Să sprijine activităţile Reprezentanţei Comisiei Europene în 
România şi a Biroului de Informare a Parlamentului European 
în România.

Ce servicii oferă Centrul EUROPE DIRECT Buzău?

· Asistenţă în rezolvarea problemelor din sfera drepturilor 
cetăţenilor europeni;

· Consiliere, informare şi consultanţă pe teme europene. 
Furnizarea datelor de contact ale organizaţiilor/instituţiilor 
europene, naţionale, regionale şi locale;

· Răspunsuri la întrebari privind Uniunea Europeana (instituţii, 
servicii, politici, legislaţie, oportunităţi de finanţare, drepturile 
cetăţenilor) prin telefon, e-mail sau personal;

· Diseminarea de informații europene prin e-mail, web site şi 
Facebook-ul  Centrului, buletine informative, articole şi 
comunicate de presă;



· Distribuirea gratuită de materiale informative furnizate de 
instituţiile europene;

· Organizarea de evenimente cu tematică europeană 
(dezbateri, seminarii, cursuri, campanii de informare – 
promovare – conştientizare, concursuri, activitati non-formale, 
spectacole etc);

· Cooperarea cu alţi multiplicatori locali de informare (mass-
media, instituţii publice şi private, unităţi de învăţământ, 
organizaţii nonguvernamentale, Centre Europe Direct din 
România şi din Uniunea Europeană) în vederea organizării 
activitaţilor cu tematică europeană din diverse domenii de 
activitate ale Uniunii Europene.

Centrul Europe Direct Buzău și-a stabilit activitățile în cei 5 ani de 
activitate în baza Planului de acțiune anual acceptat de 
Reprezentanța Comisiei Europene. Acțiunile organizate Centrul 
Europe Direct Buzău au avut la bază prioritățile anuale ale Comsiei 
Europene și ale Reprezentaței Comisiei în România. Pentru 
multiplicarea evenimentelor, a noutăților apărute la nivelul Comisiei 
Europene și a Reprezentanței Comisiei EUropene în România s-au 
folosit ca mijloace de comunicare socială facebook-ul și pe web-site-
ul Centrului. Pentru a crește vizibilitatea Centrului s-au folosit 
materiale promoționale, materiale tipărite – buletine informative, 
broșuri și materiale audio-video.Un alt mijloc de comunicare 
important a fost mass media locală.



Principalele  acțiuni organizate de Centrul EUROPE 
DIRECT Buzău

EVENIMENTUL DE INAUGURARE A CENTRULUI EUROPE 
DIRECT BUZĂU s-a desfășurat miercuri 27 martie 2013 la sediul 
Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău, ocazie cu care a 
avut loc şi dezbaterea cu tema Europa cetăţenilor – Anul european 
al cetăţenilor 2013.

La eveniment au participat peste 50 de persoane reprezentanţi ai 
Primăriilor, Inspectoratului Şcolar Buzău, Bibliotecii Judeţene Buzău, 
licee buzoiene, societăţi comerciale, cetăţeni din judeţul Buzău, mass 
media.

Membrii echipei de proiect EUROPE DIRECT Buzău au prezentat 
Reţeaua Europe Direct, Centrul Europe Direct Buzău și au susținut 
dezbateri pe tema Europa cetăţenilor – Anul european al cetăţenilor 
2013. 

Caravana de informare europeană

În cadrul acțiunii „Caravana de informare europeană – Anul european 

al cetăţenilor – 2013„ reprezentanții Centrului Europe Direct Buzău au 

poposit la primăriile, gradinițele, școlile și liceele din localitățile Rm. 

Sărat, Pogoanele, Cislău, Pîrscov, Săgeata, Pătârlagele, Pietroasa, 

Berca, Beceni, Topliceni, Nehoiu și Gura Teghii, la Colegiile B.P. 

Hașdeu, Economic și M. Eminescu din Buzău. 

La aceste întâlniri s-au  facut informări şi comunicări despre Comisia 

Europeană,  despre Centrul Europe Direct Buzău, despre ceea ce fac 



aceste Centre pentru comunităţile în care îşi desfăşoară activitatea, 

obiectivul principal fiind sensibilizarea cetăţenilor cu privire la modul 

în care pot beneficia de drepturile şi politicile Uniunii Europene, 

stimulând participarea lor activă la procesul de elaborare a politicilor 

Uniunii Europene. 

De asemenea au fost prezentate și dezbatute teme ca: Europa o 

nouă perspectivă economică - STRATEGIA EUROPA 2020, Pactul de 

stabilitate, Semestrul european, Politici agricole, Energii 

regenerabile, 2013-Anul European al cetăţeanului-drepturile 

cetăţenilor europeni etc..

La invitaţia SC DAHL CONFECTION SRL din judeţul Buzău, 

Caravana de informare europeană  s-a deplasat la sediul  societăţii 

din localitatea Cislău şi la punctul de lucru din localitatea Valea Viei 

unde, în prezența celor 180 de angajate au fost prezentate reţeaua 

Europe Direct şi Centrul Europe Direct Buzău, care sunt drepturile și 

obligaţiile unui cetăţean european, totul într-o dezbatere interactivă şi 

deosebit de utilă.  S-au împărţit broşuri, materiale promoţionale, s-a 

răspuns la întrebările primite pe teme europene. Cu acest prilej a fost 

serbată și Ziua Femeii.



Centrul EUROPE DIRECT Buzău informează tinerii

În cadrul acţiunii "Centrul Europe Direct Buzau informeaza tinerii" în 

data de 25 iunie 2013 Centrul Europe Direct Buzău a primit vizita unui 

grup de 20 de elevi din diferite clase începând cu clasa a VII-a şi 

terminând cu cei din clasa a XI-a, copii găzduiţi în module 

rezidenţiale. A fost prezentat Reţeaua şi Centrul Europe Direct, grupul 

ţintă (elevii şi cadrele didactice) s-au familiarizat cu serviciile de 

informare şi asistenţă ale Comisiei Europene (Europe Direct, Eures, 

Europass, Eurodesk) şi cu Portalul Ofertelor de Educaţie din Spaţiul 

European – Ploteus. Pe baza materialelor prezentate s-au dezbătut 

pe larg drepturile cetăţenilor europeni şi ce înseamnă să fii voluntar. 

Elevii şi cadrele didactice au primit materiale informative despre 

subiectele aduse în prim plan de Centrul Europe Direct Buzău. În 

cadrul aceleiași teme, în data de 04.07.2013, Centrul Europe Direct 

uzău a participat alături de voluntari belgieni la acțiunile organizate în 

Centrele "Liceenii" și "Urgenţa", ocazie cu care s-a prezentat Reţeaua 

şi Centrul Europe Direct,   s-au dezbatut teme europene.

Problematica mediului în Uniunea Europeană

Centrul de Informare Europe Direct Buzău în parteneriat cu Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Buzău, au organizat, marţi 27 august 2013, 

seminarul cu tema Problematica mediului în Uniunea Europeană. 

Temele dezbătute au fost Sistemul Integrat de Mediu și Gestionarea 



informaţiilor în domeniul protecţiei mediului.

Evenimentul a fost unanim apreciat de reprezentanții celor 30 

societăți comerciale buzoine şi a deschis perspectivele unor noi 

colaborări în baza protocolului încheiat cu Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Buzău.

UNIUNEA EUROPEANĂ – O mâna întinsă către comunităţile 

locale 

UNIUNEA EUROPEANĂ – O mâna întinsă către comunităţile locale, 

eveniment organizat miercuri 28 august 2013, de Centrul Europe 

Direct Buzău în parteneriat cu Consiliul Judeţean Buzău, cu 

participarea a peste 50 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor 

locale din oraşele şi principalele comune din judeţul Buzău, precum şi 

cetăţeni interesaţi de tematică.

Limbile străine, o poartă deschisă către Europa!

Ziua Europeană a Limbilor dedicată diversităţii culturale şi lingvistice 

a fost sărbătorită în data de 26.09.2013 de Centrul Europe Direct 



Buzău și Centrul Francofon Buzău la Fundația Sf. Sava împreună cu 

elevi și volutari de la Liceul de Arta Margareta Sterian.     A fost un 

adevarat spectacol cu jocuri muzicale în limbile: engleză, franceză și 

italiană, cu concursuri lingvistice, cu desene reprezentative. 

Obiectivul acestei manifestări a fost evidenţierea în rândul elevilor a 

importanţei cunoaşterii limbilor străine.

A vota sau a nu vota

Vineri, 27.09.2013, 50 de elevi de la clasele a XI-a şi a XII-a de la 

Liceul de Artă Margareta STERIAN au participat alături de Centrul 

Europe Direct Buzău la dezbaterea cu tema „A vota sau a nu vota”, 

activitate din campania VENI, VIDI, ELECTUS!  Au fost prezentatete 

iinformaţii generale despre drepturile fundamentale ale tinerilor în 

calitate de cetăţeni europeni, materiale video cu Uniunea 

Eeuropeană, modul de organizare, în special, aparatul decizional, S-

a pus accent pe dreptul de vot şi necesitatea acestuia, drumul votului, 

ce impact are la Bruxelles faptul ca un român a votat. Pe baza 

materialelor prezentate a urmat o dezbatere interactivă a subiectului 

“A vota sau a nu vota” avantaje şi dezavantaje. 



Noi vă informăm dumneavoastră decideți!

În data de 16.10.2013, Centrul Europe Buzău a demarat campania 

“Noi vă informăm dumneavoastră decideți!“ în perspectiva alegerilor 

europarlamentare 2014. Primul eveniment a fost un seminar de 

prezentare generală privind Parlamentul European: structura 

organizatorică, compoziţia, puterile de care dispune, etapele de 

derulare ale campaniei, sloganul campaniei, noutăţile scrutinului din 

2014. Au participat 20 de persoane şi reprezentanţi ai mass – mediei 

locale. 

First time voters

Centrul Europe Direct Buzău a organizat în cadrul acțiunii „First time 

voters” – dezbateri menite să conştientizeze în rândul elevilor 

importanţa participării la vot în vederea promovării celor mai buni 

reprezentanţi în cadrul alegerilor europarlamentare. Dezbaterile au 

avut loc la:  Colegiul B. P. Hașdeu, Colegiul Economic Buzău, Liceul 

Teoretic Alexandru Marghiloman, Colegiul M. Eminescu,  Colegiul 

Naţional Alexandru Vlahuţă din Rm. Sărat, Liceul Teoretic Pogoanele, 

Liceul Teoretic Pătârlagele și Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil din 

Buzău. La dezbateri au participat aproximativ 300 de elevi care se 

înscriu în grupul ținta „first time voters” şi cadre didactice. Totodată s-

au reiterat obiectivele şi misiunea Centrului Europe Direct Buzău.



Suntem femei şi totul este posibil, dacă există voinţă

În data de 21.03.2014 echipa Centrului Europe Direct Buzău s-a 

deplasat la SC DHAL CONFECTION SRL din localitatea Cislău, 

judeţul Buzău. Având în vedere că în această societate lucrează 

numai femei, a fost propusă dezbaterea cu tema  Suntem femei şi 

totul este posibil, dacă există voinţă.  Au fost identificate și 

dezbătute probleme existente în plan profesional şi familial și privind 

reconcilierea vieții de familie cu cea profesională.

Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun

În cadrul săptămânii  – „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun„ 

Centrul  Europe Direct Buzău  a primit în zilele de 07 și 08.04.2014 

vizita unor grupuri de elevi de la Colegiul  Naţional Mihai Eminescu, 

Școala Gimnazială  Prof. dr. Ion Anghel, Liceul Teoretic Alexandru 

Marghiloman și Liceul Tehnologic Costin Nenițescu. Subiectele 

întâlnirilor au fost   „Cetăţenia activă şi participativă„ și „Biblioteca 



vie„. În cadrul întâlnirilor au fost prezentate scurtmetraje realizate de 

elevi având ca subiect personalităţi de marcă ale culturii şi ştiinţei 

româneşti (George Emil Palade, Constantin Brâncuşi, etc.) Liceul 

Teoretic Alexandru Marghiloman a prezentat câteva exemple de bună 

practică finalizate în interviuri filmate cu cercetătorii de la Staţiunea de 

Cercetare Legumicolă Buzău. Gazda evenimentului, Centrul Europe 

Direct Buzău a moderat această întâlnire interactivă, multele semne 

de întrebare găsindu-şi un răspuns adecvat. 

9 MAI, Ziua EUROPEI - O Europă pentru tine!

Evenimentele  festive  s-au desfășurat la sediul Centrului  Europe 

Direct Buzau unde elevii Liceului Teoretic Alexandru Marghiloman au 

participat la un seminar interactiv, au fost prezentate în imagini,  

instituțiile, valorile şi strategia Uniunii Europene, au punctat  care sunt 

valorile europene, totul finalizat cu concursul cu tema:  ”9 mai, ziua 

Europei - O Europă pentru tine!”.  Același eveniment festiv s-a 

desfasurat și la Şcoala Gimnazială ”Nicolae Efrimescu” Săgeata și la  

cei mai tineri copii europeni de la grădinița  Adeona Kindergarten, 

unde elevii, copii și cadrele didactice participante au asistat la 

expuneri interactive pe tema zilei Europei. 



1 Iunie 2014, Ziua Internaţională a Copilului

1 iunie- Ziua Internaţională a Copilului, eveniment organizat în 

colaborare cu Consiliul Judeţean Buzău, Centrul de Cultură şi Artă 

Buzău, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău şi Centrul Cultural 

Francofon Buzău, a constat într-un marş stradal care a avut ca puncte 

de popas sediile partenerilor implicaţi. La sediul Centrului Europe 

Direct Buzău copiii au fost primiţi în parcul din faţa Centrului unde s-a 

socializat și s-au purtat discuții despre drepturile copilului şi 

importanţa zilei de 1 iunie.  Marșul a străbătut oraşul iar destinaţia 

finală a fost Parcul Tineretului, unde, copiii au participat la concursul 

de desene pe asfalt.

Întâlnire cu voluntarii Centrului EUROPE DIRECT Buzău

Joi, 28.08.2014, la sediul Centrului Europe Direct Buzău a avut loc 

întâlnirea voluntarilor Centrului Europe Direct  Buzău cu domnul 

Andreescu Vlăduț, coordonatorul Centrului Europe Direct Târgoviște, 

care împreună cu voluntari de la Centrul Europe Direct Târgoviște, au 

constituit exemple vii de bună practică. Prezentările au captat imediat 

atenția, iar exercițiile de comunicare şi exemplele concrete s-au situat 

la un înalt nivel de interactivitate. 



Centrul EUROPE DIRECT Buzău şi populaţia vârstnică 

 Suntem alături de voi și vrem să vă facem viaţa mai uşoară!

În data de 09.10.2014, reprezentanții Centrului Europe Direct Buzău 

au fost alături de persoanele vârstnice găzduite în Așezământul „Sf. 

Sava„ de la Năieni. 22 de femei vârstnice nu reuşeau să disimuleze 

emoţia că cineva şi-a făcut timp şi pentru ele. Fiecare și-a spus 

povestea, bătranele au aflat cine suntem, de ce suntem acolo, ce 

vrem sa facem împreună în viitor. Centrul Europe Direct Buzau a 

continuat să fie alături de persoanele vârstnice de la acest așezământ 

şi le-a invitat la o parte din evenimentele pe care le organizează. 

Acestea au prezentat într-o mini expoziţie produsele handmade. 

Acţiunea s-a desfăşurat în contextul preocupării Uniunii Europene 

privind îmbătrânirea activă şi a sloganului  “Suntem alături de voi și 

vrem să vă facem viaţa mai uşoară”.

Europa 2020 - Pactul de stabilitate – Semestrul european, Politici 

sociale, Energie

Dezbaterea a avut loc vineri 12 decembrie 2014 la Colegiul Mihai 

Eminescu și a început cu o prezentare făcută de jurnalistul Ovidiu 

Nahoi despre toate problemele legate de Strategia Europa 2020, cât 

şi despre evoluţiile postcriză. Prezentarea a fost transformată într-o 

poveste frumoasă despre EA Europa, despre NOI cetățeni europeni 



și despre CUM, NOI și EA vrem să ne dezvoltăm în următorii 10 ani. 

Participanții, peste 200 de elevi de la liceele din Buzău, cadre 

didactice, antreprenori, au fost captivați de prezentarea profesionistă 

făcută de invitatul nostru, căruia la final i-au adresat întrebări despre 

tema dezbătută și nu numai. Schimbul de experiență a fost deosebit 

de plăcut și util pentru ambele părți.  Rezultatele preconizate şi 

anume creşterea sentimentului de persoană implicată în identificarea 

şi rezolvarea acestor problematici şi cetățeni mai bine informați, au 

fost atinse. 

Centrul EUROPE DIRECT Buzău în vizită la Colegiul Național  

„Al. Vlahuță”

Reprezentanţii Centrului Europe Direct Buzău au efectuat în data de 

19.02.2015 o deplasare în municipiul Rm. Sărat la Colegiul Naţional „ 

Al. Vlahuţă”. Aici în faţa unui auditoriu de aproximativ 30 de persoane 

( cadre didactice ) a fost făcută o prezentare a ”Anului European 

pentru Dezvoltare 2015„  care se desfăşoară sub deviza – ”lumea 

noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru”. Au fost prezentate în 

acest context axele prioritare şi anume: 2015 reprezintă un an special 

pentru dezvoltare. În cadrul acestei întâlniri au fost distribuite 

materiale de promovare a instituţiilor şi programelor europene. Un 

mare câştig a fost şi faptul că multe cadre didactice au aflat de 



existenţa Centrului şi au promis că vor veni spre noi cu propuneri de 

acţiuni pe care să le realizăm împreună.

8 Martie Ziua Internaţională a Femeii, o zi europeană, o zi a 

egalităţii de gen

Reprezentanţii Centrului Europe Direct Buzău au realizat o sesiune 

informativă privind promovarea egalităţii de gen la SC  ATCOM 

Societate Cooperativă unde în prezenţa a 55 de angajate a fost făcut 

un scurt istoric al „Zilei Internaţionale a femeii„ şi au fost prezentate 

direcţiile principale prin care Uniunea Europeană promovează 

egalitatea de gen. Într-o atmosferă interactivă reprezentanţii 

Centrului au scos în evidenţă particularitatea anului 2015 ca fiind 

primul An european dedicat acţiunilor externe ale Uniunii şi rolului pe 

care îl joacă Europa în lume, anul care se desfăşoară sub deviza           

” lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru.” A fost abordată 

cu aceasta ocazie şi problema voluntariatului. Foarte multe angajate, 

din postura de mame, au fost interesate de acest ultim subiect, ele 

primind clarificări la toate problemele ridicate.



Liceul de Arte „Margareta Sterian” în vizită la Centrul EUROPE 

DIRECT Buzău

Continuând seria activitaţilor organizate în cadrul programului 

naţional „Şcoala Altfel” , Centrul Europe Direct Buzău a devenit în 

data de 08.04.2015 gazdă ospitalieră pentru 25 de elevi  din clasa a II-

a de la Liceul de Arte „Margareta Sterian”. A fost făcută o prezentare a 

Centrului şi de asemenea a fost lansată invitaţia ca această primă 

vizită să aibă replici de-a lungul anilor. Totodată s-a făcut o prezentare 

a celor 28 de state care constitue spaţiul comunitar. Copiii au fost 

provocaţi să-şi exprime opiniile legate de particularităţile ţărilor 

prezentate, opiniile pro şi contra s-au intersectat, elevii dând dovadă 

de o adevărată cultură europeană. 

Pregătirea tinerei generații pentru piața unică digitală

Marţi, 28.04.2015, la Liceul Teoretic Alexandru Marghiloman Buzău a 

avut loc dezbaterea cu tema Pregătirea tinerei generaţii pentru 

piaţa unică digitală. Centrul Europe Direct Buzău prin reprezentanții 

săi a făcut o prezentare a viziunii Comisiei Europene referitoare la 

piața unică digitală. În acest sens Comisia Europeană are în vedere 

lansarea în luna mai 2015, a unei strategii europene privind Piaţa 

Unică Digitală, axată pe 6 obiective majore, pornind de la problemele 

esenţiale cu care se confruntă Uniunea în acest sector. A urmat o 

dezbatere interactivă care a contribuit la atingerea obiectivului - 



informarea tinerilor despre tehnologiile digitale aplicabile în piaţa 

unică europeană.

9 Mai, Ziua Europei  dar şi ziua ta

  „Promovarea instituţiilor, simbolurilor UE şi a rolului acestora” este 

tema unuia dintre evenimentele ce se  regăsesc în „Planul de acțiuni 

2015” al Centrului Europe Direct Buzău.

  Am  sărbătorit ziua Europei împreună cu partenerii noștri: Liceul 

Mihai Eminescu, Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie  Episcopul”  

prin Grădinița Piticot și Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu 

Deficienţe Auditive Buzău.

  Au fost prezentate materiale despre istoria, simbolurile, deviza 

Uniunii Europene, despre instituțiile europene și rolul acestora. Pe 

baza materialelor prezentate a fost premiați cei mai  mici cetățeni 

europeni de la Grădinița Piticot. Păstrând deviza „Unitate în 

diversitate„ finalul a constat într-o horă a Europei, în care ne-am prins 

toți de la cei mai mici  la cei mai mari. 



1 Iunie 2015, Ziua Internațională a Copilului

Reprezentanţii Centrului Europe Direct Buzău au prezentat 

importanţa drepturilor copilului în contextul zilei de 1 Iunie, acțiuni 

derulate la Grădiniţa „Căsuţa Piticilor” – structură a Seminarului 

Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” , la Şcoala Gimnazială din 

Comuna Cislău, judeţul Buzău și la Liceul Tehnologic „D. Filipescu”. 

Colectând selectiv, avem un comportament responsabil

Centrul Europe Direct Buzău și structură gazdă Camera de Comerţ, 

Industrie şi Agricultură în parteneriat cu SC RER SERVICII 

ECOLOGICE SA Buzău a organizat luni 15.06.2015, evenimentul cu 

tema: Colectând selectiv, avem un comportament responsabil. 

La eveniment au participat reprezentanți ai mediului de afaceri, elevi 

și profesori de la Liceul Teoretic Alexandru Marghiloman Buzău și 

Liceul Nicolae Neniţescu Reprezentanta SC RER SERVICII 

ECOLOGICE SA Buzău a făcut o prezentare referitoare la importanţa 

colectării selective a deşeurilor – soluţie pentru curăţenia oraşului 

nostru. Centrul Europe Direct Buzău a completat prezentarea cu date 

despre   comportamentul social responsabil. Pe baza materialelor 

prezentate au urmat dezbateri care au scos la iveală aspectele reale 

privind colectarea selectivă şi cum trebuie să fie un comportament 

social responsabil ideal.    



Europa din satul meu – expoziție de fotografie

 Miercuri, 11 noiembrie 2015, a avut loc vernisajul expoziţiei de 

fotografie cu tema Europa din satul meu. Obiectivul acțiunii a fost 

promovarea specificului satului buzoian în mozaicul cultural 

european. Expoziția a fost realizată cu concursul definitoriu al 

partenerului nostru Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie  

Episcopul” Buzău și găzduită de Biblioteca eparhială Ghenadie 

Episcopul. Elevii de la Seminarul Teologic Ortodox Chesarie 

Episcopul au expus o serie de fotografii, în care au surprins diverse 

aspecte din viaţa cotidiană a satelor în care locuiesc ei sau bunicii lor. 

De asemenea, cei prezenţi au putut admira şi elemente 

reprezentative de artă tradiţională românească: obiecte sculptate în 

lemn, icoane, costume populare, covoare ţesute manual, ştergare, 

broderii şi vase din ceramică.   Cu această ocazie, elevii care au 

realizat lucrările au primit diplome, carduri de memorie, produse de 

birotică, broşuri şi reviste cu tematică europeană.



Centrul EUROPE DIRECT BUZĂU şi populaţia vârstnică 

Un voluntar adoptă un bătrân

În data de 08.12.2015 reprezentanţii Centrului Europe Direct Buzău 

au vizitat Aşezământul pentru Persoane Vârstnice ”Sf. SAVA” din 

comuna Năeni. La acțiune au participat și voluntari de la Liceul 

Tehnologic „Dimitrie Filipescu„.  Întâlnirea a avut loc într-o sală 

minunat decorată cu motive populare. Reprezentanţii Centrului au 

făcut o prezentare concisă a conceptului de îmbătrânire activă, după 

care fiecare voluntar a făcut câte un cadou persoanelor de vârsta a 3-

a. S-a stabilit un dialog plin de căldură sufletească între pensionarele 

Aşezământului şi voluntari, în cadrul căruia s-au derulat crâmpeie 

emoţionante de viaţă. 

Femeia europeană între familie şi carieră

Acțiunea a avut loc în data de 14.03.2016 la  SC DAHL 

CONFECTION SRL din localitatea Cislău, judeţul Buzău. Având în 

vedere că societatea are angajate numai femei, a fost organizată o 

dezbatere privind reconcilierea vieţii de familie cu cea profesională. 

Dezbaterea a fost interactivă, s-au identificat şi dezbătut problemele 

existente în plan profesional şi familial. În partea a doua a vizitei au 

fost prezentate cele 10 priorităţi stabilite de Comisia Juncker şi 

măsura în care acestea vor putea fi opozabile noilor provocări 

apărute în spaţiul comun european.



Şcoala altfel - Vizită la Centrul EUROPE DIRECT Buzău  a unui 

grup de elevi de la Liceul Alexandru Marghiloman

Centrul Europe Direct Buzău a primit miercuri 19.04.2016, vizita 

unui grup de  elevi de la Liceul Alexandru Marghiloman.

A urmat o dezbatere liberă în cadrul căreia s-au abordat subiecte 

referitoare la antreprenoriat:  Antreprenoriat la 17 ani;  Să construim 

un plan de afaceri împreună; - Top 5 reguli pentru un plan de afaceri 

de aur;  Analiza SWOT;  Idei de afaceri;  Modalităţi de înfiinţare a unei 

societăţi;  Lipsa competenţelor digitale poate fi o cauză a şomajului; 

Campania e-skills for Jobs Romania 2016;  Despre APDETIC şi 

Media Image Factory.

  Concursul „Uniunea Europeană în atenția tinerilor, 9 MAI – ZIUA 

EUROPEI”

Centrul Europe Direct Buzău a organizat împreună cu Colegiul 

Naţional „M. Eminescu„ Buzău, Concursul „Uniunea Europeană în 

atenția tinerilor, 9 MAI – ZIUA EUROPEI”



Evenimentul a fost organizat în amfiteatrul colegiului, la el participând 

elevi din clasele gimnaziale și liceale, precum și cadre didactice. La 

concurs au participat elevi de la Liceul Pedagogic, Colegiul Național 

Mihai Eminescu, Seminarul Chesarie Episcopul, Colegiul Național 

B.P. Hașdeu, Liceul Tehnologic Grigore Moisil, Liceul Alexandru 

Marghiloman și Școala nr. 11. Reprezentanții Centrului Europe Direct 

Buzău le-au vorbit elevilor despre activitatea Centrului și despre 

importanța zilei de 9 Mai – Ziua Europei.

Egalitatea de șanse și drepturi

În data de 16.06.2016 Centrul Europe Direct Buzău a fost gazda 

evenimentului „Egalitatea de șanse și drepturi”, din cadrul 

Proiectului Național “Cetățeni ai lumii”. Evenimentul a fost organizat 

de Colegiul Tehnic Buzău în parteneriat cu Liceul Tehnologic Dimitrie 

Filipescu, Liceul Tehnologic Grigore Moisil, Liceul Tehnologic C. 

Neniţescu, Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Liceul Teoretic Ştefan 

cel Mare și Centrul Europe Direct Buzău. Elevii prezenți și cadrele 

didactice au participat la dezbateri despre  egalitatea de șanse și gen, 

tratamentul egal,  stereotipuri, xenofobie.

Reprezentanții Centrului au prezentat prioritățile Uniunii Europene 

pentru anul 2016 și au punctat faptul ca aceasta promovează valorile 

care fac obiectul dezbaterii.



În partea a doua a evenimentului a avut loc un concurs al firmelor de 

exercițiu unde, pe locul I s-au clasat elevii de la Liceul Tehnologic 

Dimitrie Filipescu iar pe locurile II și III elevii de la Colegiul Tehnic 

Buzău.

 Energiile alternative soluții pentru o dezvoltare durabilă

Centrul Europe Direct și structura gazdă Camera de Comerţ Industrie 

şi Agricultură Buzău au organizat în data de 28.09.2016 dezbaterea 

cu tema:” Energiile alternative soluții pentru o dezvoltare durabilă”. 

Evenimentul a avut ca invitat special pe domnul inginer Laurențiu 

Gruia reprezentant SC EXIMPROD GRUP SRL- membru important al 

CCIA Buzău. Au participat 35 persoane elevii și cadre didactice de la 

Liceul Teoretic Alexandru Marghiloman, Liceul Tehnologic Costin D. 

Nenițescu Buzău, Colegiul Tehnic Buzău și Școala Gimnazială 

Măgura. Scopul evenimentului a fost acela de a informa elevii referitor 

la politicile europene în domeniul energiei și schimbărilor climatice în 

contextul priorității nr. 3 a Comisiei Europene - ”O uniune energetică 

solidă, însoțită de o politică în domeniul schimbărilor climatice 

orientată spre viitor”.



5 OCTOMBRIE 2016 -  Ziua Mondială a Educației – Ziua Centrelor 

Europe Direct

Centrul Europe Direct Buzău a sărbătorit împreună cu  200 de elevii și 

cadre didactice de la Colegiul Mihai Eminescu Ziua Mondială a 

Educației – Ziua Centrelor Europe Direct. Sub deviza “Noi suntem 

alături de voi!” – Reprezentanții Centrului Europe Direct Buzău au 

prezentat :

 • Misiunea Centrului Europe Direct Buzău în comunitatea buzoiană;

• Importanța rețelei ce cuprinde 31 de Centre Europe Direct din 

România;

 • Rolul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

EDUCAȚIA este una din prioritățile Reprezentanței Comisiei 

Europene în România și în acest context reprezentanții Centrului 

Europe Direct Buzău au punctat rolul crucial al școlii în pregătirea 

tinerilor ca „buni cetățeni europeni”, ea fiind cea mai puternică armă 

pe care o putem folosi pentru a schimba lumea. Reprezentanții 

Colegiului Mihai Eminescu au prezentat subiecte despre drepturile 

copilului și importanța avocatului elevului. Pe baza materialelor 

prezentate a urmat o sesiune de întrebări și răspunsuri iar copiii au 

fost răsplătiți cu materiale promoționale.



Uniunea Europeană, un actor mai puternic pe plan mondial?

Într-o lume aflată în permanentă schimbare, este Uniunea 

Europeană un actor mai puternic pe plan mondial?

La această întrebare ne-a răspuns domnul Ovidiu Nahoi redactor șef 

RFI.  Dezbaterea a avut loc vineri 07.10.2016  la Muzeul Județean 

Buzău. Problemele dezbătute au fost: Valorile noastre: libertate, 

egalitate, democrație/stat de drept, drepturile omului, secularism, 

SUNT ELE UNIVERSALE? , ”Europa” – un concept politic, geografic 

sau filosofic?, Unde sunt granițele ”Europei”? Cât ne putem extinde?, 

Vecini cu probleme?, Cel mai mare comerciant al lumii; Lideri în lupta 

împotriva schimbării climatice; Cel mai mare donator al lumii; 

Migrația-rutele de migrație; Migrația-răspunsul UE; Turcia, cazul 

special; BREXIT. Și... după?, EU-Rusia. Ce fel de relație? 

Participanții, peste 200 de elevi, cadre didactice, antreprenori, au fost 

captivați de prezentarea profesionistă făcută de invitatul nostru, 

căruia la final i-au adresat întrebări despre tema dezbătută și nu 

numai. Schimbul de experiență a fost deosebit de plăcut și util pentru 

ambele părți. 

Investitorii buzoieni, investitori europeni

Joi 10 noiembrie 2016, Centrul Europe Direct Buzău și structura 

gazdă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău au premiat 

performanța economică a societăților comerciale și performanța 

școlară a elevilor din Buzău. La eveniment au participat, 

reprezentanții autoritaților publice locale, oameni de afaceri, elevi, 

profesori și părinți. 

Reprezentanții Centrului Europe Direct au făcut o prezentare a 

proiectelor de investiții europene ocazie cu care au prezentat 



obiectivele Planului de investiții pentru Europa: stimularea 

investițiilor, creșterea competitivității, sprijinirea creșterii economice 

pe termen lung în Uniunea Europeană.

Materialului prezentat a stârnit interesul în rândul oamenilor de 

afaceri, astfel încât a urmat o dezbatere care a scos în evidență 

problemele cu care se confruntă mediul de afaceri buzoian dar și 

soluțiile pe care autoritățle le propun pentru rezolvarea lor.

Cu această ocazie structura gazdă a premiat societățile comerciale 

ocupante ale primelor trei locuri din top și 28 de elevi olimpici din 

municipiul Buzău şi Rm. Sărat. 

Reduce, Reuse, Recycle – with joy of learning

Vineri 11 noiembrie 2016, Centrul Europe Direct Buzău a fost gazda 

evenimentului organizat în cadrul proiectului “Reducere, reutilizare, 

reciclare – să învățăm cu bucurie” .

Participanții: elevi și profesori din Polonia, Republica Cehă, Turcia, 

Spania, Suedia, Franța și România – Școala Gimnazială Măgura – 

Județul Buzau au asistat la prezentarea ”Energiile alternative soluții 

pentru o dezvoltare durabilă” invitat special fiind domnul inginer 

Laurențiu Gruia reprezentant SC EXIMPROD GRUP SRL- membru 

important al CCIA Buzău.

 Subiectele abordate:  generalități despre dezvoltarea durabilă,   



strategii de dezvoltare durabilă,  tipuri de energii alternative,  despre 

smart city.

Dezbaterile care au urmat prezentării au scos în evidență 

preocuparea elevilor indiferent de naționalitate de a proteja mediul 

înconjurător, astfel încât generațiile viitoare să beneficieze de un 

mediu mai curat și o viață sănătoasă.

Femeia buzoiană, femeie europeană

Promovarea egalității de gen, concept fundamental pentru realizarea 

condiției de cetățean european a fost obiectivul dezbaterii cu tema: 

„Femeia buzoiană, femeie europeană”.

La întâlnirea organizată de Centrul Europe Direct Buzău cu ocazia 

zilei de 8 martie  reprezentantele  de succes ale unor societăți 

comerciale din județul Buzău, ale Oficiului Registrului Comerțului și 

Camerei de Comerț și Industrie Buzău au participat activ  

prezentându-ne  atât realizările cât și modalitățile prin care au  

depășit barierele întâmpinate în activitatea lor profesională dar și 

modul în care au reușit să îmbine cariera cu viața de familie.



Săptamâna „Școala Altfel”

Despre Uniunea Europeană, Tratatul de la Roma, Corpul European 

de Solidaritate și 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană au fost  

temele abordate în data de  29.03.2017 împreună cu două clase de 

elevi de la Colegiul Economic și Liceul Tehnologic Grigore Moisil. 

Acțiunea a avut loc în cadrul  Săptamânii „Școala Altfel”. Tinerii au 

primit informații utile și materiale informative despre Uniunea 

Europeană. Subiectele care au stârnit cel mai mare interes au fost 

cele despre voluntariat, Corpul Eurpean de Solidaritate și surse  de 

finanțare.

Sărbătoarea zilei Europei 

Centrul Europe Direct Buzău, în colaborare cu Colegiul Național 

”Mihai Eminescu” Buzău, Inspectoratul Școlar Județean Buzău și 

Primăria Municipiului Buzău, au organizat în amfiteatrul colegiului o 

serie de evenimente cu ocazia zilei de 9 mai. Timp de două ore elevi și 

cadre didactice de la liceele și școlile din municipiul și județul Buzău, 

reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Buzău au intrat într-

un dialog direct cu europarlamentarul Andi Cristea (fost elev al 

liceului) în cadrul Seminarului cu tema: ”Rolul Parlamentului 

European și semnificația Zilei Europei”. Scopul seminarului a vizat 

îmbunătățirea cunoștințelor despre Europa și instituțiile ei despre 

democrația parlamentară europeană în rândul tinerilor.



Activitățile au continuat cu Concursul interjudețean Ziua Europei, 

organizat cu această ocazie de Centrul Europe Direct Buzău. 

Concursul şi-a propus antrenarea elevilor într-un exerciţiu democratic 

de colaborare transeuropeană, dezvoltându-se astfel sentimentul de 

preţuire personală prin dezvoltarea abilităţilor de lucru și s-a finalizat 

cu premierea de către reprezentanţii Centrului Europe Direct, atât a 

câştigătorilor cât şi a participanţilor.

Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții

Evenimentul a fost organizat în perioada 12 – 15 iunie 2017 la sala de 

conferințe a Centrului Europe Direct Buzău. Obiectivul evenimentului 

a fost Dezvoltarea spiritului antreprenorial în conformitate cu 

standardele europene iar grupul țintă căruia s-a adresat a fost format 

din elevi.

La eveniment au participat elevi și cadre didactice de la Liceul teoretic 

Alexandru Marghiloman, de la Colegiul Național Mihai Eminescu și de 

Colegiul Tehnic Henri Coandă. Subiectele dezbătute au fost: 

introducere în antreprenoriat, inițierea unei afaceri, organizarea 

activității, strategia de marketing, politica de promovare, finanțarea 

unei afaceri,  managementul personalului, strategiile de dezvoltare și 

riscurile afacerii, logistica necesară derulării afacerii, planul de 

afaceri.



Schimb de experiență transnațional „Antreprenori de 10”

În condițiile încurajării parteneriatelor între rețeaua Europe Direct din 

România și Bulgaria și pentru a celebra 10 ani de când cele două 

state au pornit, simultan, pe același drum european, în perioada 29 

iunie -3 iulie 2017, reprezentanți ai Centrelor Europe Direct (Buzău, 

Prahova, Bistrița-Năsăud, Făgăraș și Tîrgoviște), antreprenori de 

succes și voluntari au participat la Schimbul de experiență 

transnațional – „Antreprenori de 10”. Schimbul de experiență a fost 

organizat de Centrele Europe Direct în colaborare cu structurile 

gazdă (Camerele de Comerț și Industrie din Prahova, Buzău, Brașov 

și Bistrița – Năsăud și Biblioteca Județeană Ion Heliade Radulescu 

Dâmbovița), Camera de Comerț din Varna, structura gazdă a 

Centrului Europe Direct Varna și Biblioteca din Varna.

Evenimentul a susținut atât misiunea Centrelor partenere cât și 

promovarea unui mediu economic flexibil, creativ şi inovativ bazat pe 

valorile europene.

Întâlnirile au constituit un bun prilej de identificare de oportunități de 

colaborare în viitor atât interinstituțional cât și între comunitățile de 

afaceri din cele două țări.



Tabără de comunicare și abilităţi practice  pentru voluntarii 

EUROPE DIRECT

Centrele Europe Direct Târgoviște, Comănești, Mizil și  Buzău au 

organizat, la Eforie Nord, Tabăra de comunicare și abilităţi 

practice pentru voluntarii Europe Direct. Centrul Europe Direct 

Buzău a participat  în perioada 19-24 august 2017 la tabăra pentru 

voluntari „Cu voi totul e mai simplu!”  cu  11 tineri voluntari de la 

Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul”- „Școală 

Europeană” și Colegiul Național „B. P. Hasdeu” din Buzău. Într-un 

cadru informal, voluntarii și membri echipei de proiect și-au consolidat 

relațiile menite să formeze spiritul cetățenesc și implicarea activă în 

societatea europeană prin activități de socializare, de prezentare și 

exemple de bune practici. Petrecerea timpului liber alături de copiii 

din cadrul Centrelor partenere: jocuri pe plajă, plimbări, scenete sau 

evoluții interpretative: muzică și dans, au contribuit la sporirea 

motivației tinerilor de a se implica în activitățile de voluntariat 

dezvoltate de Centrele Europe Direct, fapt care va duce la o creștere 

a reputației brand-ului „EUROPE DIRECT”, precum și la dezvoltarea 

personală a tinerilor participanți, dornici de cunoaștere și implicare 

socială.  Lucrul în echipă, precum și prezentarea tehnicilor de 

comunicare, a tehnicilor unui discurs de succes sau implicarea în 

activitățile de voluntariat inițiate de membrii rețelei Europe Direct, au 

condus la respectul și recunoștința tinerilor pentru aprofundarea 

spiritului civic precum și la conjugarea valorilor culturii 

organizaționale a reputatelor unități învățământ cu cele europene.


