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INVITAȚIE 
 

Dezbaterea „Putem vorbi despre un stil de viață european?” 
  

Luni, 24 Februarie 2014, ora 13.00 
Centrul Millennium Baia Mare, Sala M2 

 
 
Vă invităm să participați la Dezbaterea ”Putem vorbi despre un stil de viață european?”, care va avea loc la Centrul 
Millennium Baia Mare, sala M2, luni, 24 februarie 2014, începând cu ora 13.00. Evenimentul este organizat de Centrul Europe 

Direct Maramureș din cadrul Fundației CDIMM Maramureș și este dedicat Anului European al Cetățenilor (tema continuă și în 
2014) și alegerilor europarlamentare 2014. 

 
Dezbaterea își propune să reunească reprezentanți ai mediului ONG, voluntari români și străini care activează în cadrul ONG-
urilor, tineri care studiază în România, elevi și studenți, precum și alți maramureșeni interesați de inițiativele europene care 
contribuie la creșterea calității vieții, de împărtășirea experiențelor și propunerilor în privința unui stil de viață european, precum și 
în exprimarea de opinii față de viitorul Europei. 
 
Prezentările și discuțiile vor aborda teme de actualitate, precum: 
-  măsuri întreprinse de UE pentru creșterea calității vieții (sănătate, mediu, protecția consumatorilor, nivel de trai etc.);  
- ce înseamnă dezvoltarea unui stil de viață european la nivelul UE care să promoveze nediscriminarea, solidaritatea și 
oportunități egale;  
-  rolul ONG-urilor în susținerea voluntariatului și a mobilității în UE. 
 
De asemenea, vom purta un dialog despre rolul Parlamentului European în UE, despre inițiativele și realizările Parlamentului 
European în domenii care ne influențează viața, cum putem vota pentru alegerile PE din 22-25 mai 2014 dacă ne aflăm temporar 
în alt stat membru, precum și despre profilul europarlamentarului care să corespundă provocărilor UE după 2014.  
Scopul este de a conștientiza importanța alegerilor europarlamentare din 2014, pentru a ne exprima votul în cunoștință de cauză 
și de a decide cine ne va reprezenta în Parlamentul European, în următorii 5 ani. 
 
În final, pentru a promova un stil de viață sănătos, vă invităm la o demonstrație slow-food, la care și participanții pot 
contribui cu un produs și rețeta acestuia (pe ONG/ grup de participanți/ individual), caz în care vă rugăm să precizați în 
Formularul de participare atașat. Cele mai apreciate produse/rețete vor fi premiate. 
 
 
AGENDA: 
12.45-13.00 – Înregistrarea participanţilor 
13.00-13.15 – Măsuri UE pentru creșterea calității vieții – Dna Margareta Căpîlnean, Coordonator Centrul Europe Direct Maramureș 
13.15-13.35 – Discuții: voluntarii  străini prezenți în România, precum și participanți români vor împărtăși din experiențele privind diferențele de  
                       stil de viață și vor avea un schimb de opinii despre modul în care mediul ONG contribuie la dezvoltarea unui stil de viață european.  
13.35-13.45 – Rolul Parlamentului European – Dna Margareta Căpîlnean, coord. Centrul Europe Direct Maramureș 
13.45-14.00 – Exercițiu interactiv privind creionarea profilului europarlamentarului 2014 
14.00-14.30 – Networking (Demonstrație de Slow Food). 
  
 

 
Vă aşteptăm să completați Formularul de participare atașat și să îl transmiteți la adresa de email 

marga@cdimm.org, până luni, 17 februarie 2014. 
 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la: 
CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ – FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ 
Bd. Traian 9-16, 430211 Baia Mare 
Tel/Fax: 0262.224.870, 222.409, 221.380 
Email: europedirect@cdimm.org, marga@cdimm.org 
Web: www.europedirect.cdimm.org 
Facebook: http://www.facebook.com/ 
 
 
14.02.2014 

                 Cu consideraţie,              
                                                                                  Margareta CĂPÎLNEAN 

                                                                                    Coordonator Centrul Europe Direct  Maramureş                                                               
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