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CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ  
INVITAȚIE de participare la  

Evenimentele organizate de Ziua Europei 2016 
Luni, 9 Mai 2016, începând cu ora 9.30 
Centrul Millennium Baia Mare, Sala M1  

 

 EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE „Maramureș – mărturii ale trecutului și prezentului, pentru viitor”: 9.30 – 14.30 

 CONFERINŢA „Împreună în Europa – valori locale, valori europene”: 10.00 – 14.30 

Centrul Europe Direct Maramureș și structura sa gazdă - Fundația CDIMM Maramureș vă invită să sărbătorim împreună Ziua 
Europei 2016. Luni, 9 mai 2016, începând cu ora 9.30, la Centrul Millennium Baia Mare, Sala M1, organizăm 2 activități: 

1. Expoziția lucrărilor înscrise la CONCURSUL DE FOTOGRAFIE ”MARAMUREȘ – MĂRTURII ALE 
TRECUTULUI ȘI PREZENTULUI, PENTRU VIITOR” (9.30 - 14.30) 

Peste 80 de fotografii și colaje foto din județul Maramureș și din Slatina (Ucraina) au fost înscrise în cele 2 secțiuni ale 
concursului foto: Secțiunea 1 ”Maramureșul, mărturii ale trecutului” și Secțiunea 2 ”Maramureșul contemporan”. Fotografiile 
preferate vor putea fi votate de publicul participant la conferință. 
Lucrările înscrise în cele 2 secțiuni ale concursului foto vor fi postate și on-line, în cursul săptămânii 16-20 mai 2016, pe website-ul 
nostru: http://europedirect.cdimm.org/ și pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures. 
Fotografiile preferate vor putea fi votate pe Facebook, până pe 20 septembrie 2016.  

Anunțarea Clasamentelor pentru voturile obținute din partea publicului la conferință și pentru voturile on-line, Festivitatea de 
premiere și o nouă Expoziție a concursului de fotografie vor avea loc pe 05 octombrie 2016, cu prilejul Zilei Mondiale a 
Educației, când Centrul Europe Direct Maramureș va organiza o suită de evenimente sub brandul ”Ziua Centrelor Europe 
Direct”. Premii și diplome vor fi acordate la ambele secțiuni ale concursului foto, pentru fotografiile/colajele foto care au primit cele 
mai multe voturi din partea publicului participant la Ziua Europei - 9 mai 2016, precum și pentru fotografiile/colajele foto care au primit 
cele mai multe Like-uri pe Facebook, în perioada 20 mai – 20 septembrie 2016. Premiile vor consta în obiecte promoționale și 
diplome. Toți participanții înscriși în concursul foto vor primi diplome de participare.  

2. CONFERINȚA ”ÎMPREUNĂ ÎN EUROPA – VALORI LOCALE, VALORI EUROPENE” (10.00 - 14.30) 
26 de echipe de la organizații și unități școlare din Maramureș și din SLATINA - UCRAINA s-au înscris la conferință cu 

intervenții interesante și momente artistice pe diverse teme: personalități maramureșene, valori locale, valori europene. 

MULȚUMIM tuturor participanților înscriși la Conferință, de la: Şcoala Gimnazială ”George Coşbuc” Baia Mare, Școala 
Gimnazială nr. 1 Moisei, Colegiul Tehnic „George Barițiu” Baia Mare, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare, 
Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu” Baia Mare, Școala Gimnazială Băsești, ONG «Nadia» Solotvino (Slatina) – UCRAINA, 
Asociaţia social-culturală a românilor din Transcarpatia “George Coşbuc” Solotvino (Slatina) – UCRAINA și Școala medie 
nr. 2 Solotvino (Slatina) – UCRAINA, Liceul Teoretic ”Ioan Buteanu” Șomcuta Mare, Școala Gimnazială „Lucian  Blaga” Baia 
Mare, Școala Gimnazială nr. 1 Mireșu Mare, Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ivasiuc” Baia Mare, Școala Gimnazială „Lucian 
Blaga” Fărcașa, Școala Profesională Sârbi, Artistul popular Anghel Pop – Fărcașa, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia 
Mare, Liceul Teoretic ”Emil Racoviţă” Baia Mare, American International School of Transylvania, Școala Gimnazială 
„Octavian Goga” Baia Mare. 

Intervențiile vor avea loc în ordinea înscrierilor la conferință, iar Lista finală va fi postată pe site-ul nostru: 
http://europedirect.cdimm.org/, în cursul zilei de 06 mai 2016. Deoarece dorim ca toți participanții (români și străini) să aibă 
posibilitatea să se exprime în cadrul evenimentului, fiecare intervenție va dura maxim 5-7 minute. Conferința va începe la ora 10.00.  

În cadrul conferinței, vom organiza și o expoziție de artă plastică dedicată Zilei Europei 2016, cu lucrări realizate de elevii 
clasei a II-a A, de la Școala Gimnazială Mireșu Mare, coordonați de dl prof. Gelu Dragoș. 

Sprijin organizatoric vom primi din partea Colegiului Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare, prin intermediul unei echipe de 
elevi care va asigura asistență la listele de participanți, votarea fotografiilor și la pauza de masă. MULȚUMIM! 

Agenda evenimentelor: 

  09.30 – 10.00 – Vizitarea expoziției și votarea lucrărilor preferate + Înregistrarea participanților la Conferință 

  10.00 – 10.10 – Deschiderea conferinței 

  10.10 – 12.00 – Derularea conferinței 

  12.00 – 12.30 – Pauză de masă  

  12.30 – 13.45 – Derularea conferinței 

  13.45 – 14.15 – Acordarea premiilor și diplomelor de participare la Conferință 

  14.15 – 14.30 – Vizitarea expoziției și votarea lucrărilor preferate   

Mulțumim tuturor pentru interesul manifestat și vă așteptăm luni, 9 mai, la Centrul Millennium Baia Mare, Sala M1, începând cu ora 9.30.  

Pentru informaţii suplimentare, aşteptăm să ne contactaţi la: CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ 
Bd. Traian 9-16, 430211 Baia Mare 
Tel/Fax: 0262.224.870, 222.409, 221.380; Mobil (Margareta Căpîlnean): 0744.620.103 
Email: marga@cdimm.org; europedirect@cdimm.org  
Web: www.europedirect.cdimm.org; Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures   

 

                                                                                                                                                                              Margareta CĂPÎLNEAN 
                       05.05.2016                                                                                                                           Coordonator Centrul Europe Direct Maramureş      
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