
 

Reţeaua Europe Direct cuprinde 500 de Centre de informare Europe Direct, situate în cele 27 
de state membre. Centrele Europe Direct constituie un prim punct de contact cu Uniunea 
Europeană pentru cetățeni, prin faptul că oferă informații generale privind UE, fac trimitere la 
surse de informare specializate, conştientizează publicul și promovează dezbaterea. În anul 
2010, în România funcţionează 30 de Centre Europe Direct. Centrul Europe Direct Maramureş 
organizează activităţi pe teme europene pentru cetăţenii maramureşeni. 
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Târg de informare pe teme europene – Ediţia a III-a,  
în Baia Mare, cu prilejul Sărbătorii Castanelor 

 
 
 

 Centrul Europe Direct Maramureş va organiza Târgul de informare pe teme 
europene – Ediţia a III-a, cu prilejul manifestărilor dedicate „Sărbătorii 
Castanelor”, în Baia Mare, Piaţa Revoluţiei, vineri, 24 septembrie 2010, începând 
cu ora 13.00. Prima ediţie a expoziţiei cu materiale europene am organizat-o în 
anul 2008, primul an de funcţionare al Centrului Europe Direct Maramureş, ca 
membru în Reţeaua Europe Direct – reţea de centre de informare a Comisiei 
Europene.    
 

 Organizăm acest eveniment în aer liber pentru că dorim să prezentăm locuitorilor din Baia 
Mare, precum şi vizitatorilor din celelalte localităţi maramureşene, informaţii utile despre activităţi, 
politici şi programe derulate la nivelul Uniunii Europene, care ne influenţează tuturor viaţa.  
 În cadrul standului de informare vom pune la dispoziţia vizitatorilor, GRATUIT, diverse 
materiale primite de la Uniunea Europeană sau pregătite de noi: publicaţii, broşuri, pliante, afişe, 
dar şi materiale promoţionale. Temele abordate sunt din domenii de actualitate: instituţii europene, 
social, energie, schimbări climatice, locuri de muncă, educaţie, etc. 

Începând cu anul 2001, pe 26 septembrie se celebrează Ziua Europeană a limbilor. Europa 
este posesoarea unei adevărate bogăţii lingvistice: 23 de limbi oficiale şi peste 60 de comunităţi 
autohtone care vorbesc o limbă regională sau minoritară. Pentru a marca această zi, în cadrul 
standului de informare vom pregăti şi un spaţiu dedicat limbilor europene. 
 De asemenea, tuturor celor interesaţi le vom prezenta activităţile pe care le organizăm în 
2010 şi serviciile pe care Centrul de informare Europe Direct Maramureş le asigură gratuit, pentru 
maramureşenii care doresc să obţină informaţii sau consiliere cu privire la Uniunea Europeană. 
 
 Vă transmitem invitaţia de a ne vizita vineri, 24 septembrie 2010, în Piaţa Revoluţiei, 
începând cu ora 13.00. 

 
Pentru alte informaţii, vă rugăm să ne contactaţi: 
  CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ 
  Structura gazdă: FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ 
  Bd. Traian 9-16, 430211 Baia Mare 
  Tel/Fax: 0262.224.870, 222.409, 221.380 
  Email: europedirect@cdimm.org 
  Web: www.europedirect.cdimm.org     

Margareta CĂPÎLNEAN 
Coordonator Centrul Europe Direct Maramureş 

comunicat de presă 


