CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ
și structura sa gazdă - Fundația CDIMM Maramureș,
în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș – entitate afiliată în proiect
Vă invită să participaţi la

Evenimentul cultural-artistic "ÎmprEUnă alegem pentru EUropa"
Joi, 9 Mai 2019 – ZIUA EUROPEI,
ora 12.00 - Centrul Millennium Baia Mare, Sala M1
În ziua de 9 Mai 2019 – ZIUA EUROPEI, Centrul Europe Direct Maramureş, din cadrul Fundației
CDIMM Maramureș, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș – entitate afiliată în proiect,
organizează Evenimentul cultural-artistic "ÎmprEUnă alegem pentru EUropa". În fiecare an, marcăm Ziua
Europei prin acțiuni organizate în parteneriat, la nivel local, evenimentul din 2019 aflându-se la ediția a XII-a.
Manifestarea dedicată Zilei Europei 2019 își propune să reunească elevi, cadre didactice, studenți,
reprezentanți ONG, voluntari români și străini, reprezentanți instituții culturale, mass-media, precum şi
alţi cetățeni din județul Maramureș interesați să se implice în viața comunității locale, tema acestui an fiind
”Anul acesta votez și eu – Ce vreau să facă Parlamentul European cu votul meu?”.
Prin evenimentul cultural-artistic din 9 Mai 2018, dorim să marcăm Anul Alegerilor pentru Parlamentul
European și să transmitem un mesaj concret celor care ne vor reprezenta în viitorul parlament. Mesajele pot
să acopere o gamă variată de domenii:
 Educație – o școală mai bună mă apropie de Europa;
 Cultură – o Europă integrată este o Europă multiculturală;
 Investiții – calitatea vieții este dată de calitatea investițiilor realizate de fiecare comunitate;
 Infrastructură – conectarea la Europa necesita infrastructură modernă;
 Sănătate – pentru o Europă modernă trebuie să fim o comunitate sănătoasă;
 Condiții de muncă – absolvenții trebuie să găsească pe plan local condiții de muncă europene care
să le asigure un trai decent la ei acasă
 Familie – familiile despărțite de granițe europene nu ne ajută să fim europeni;
Echipele înscrise la eveniment vor pregăti şi prezenta în mod inovativ, standuri/panouri/momente
cu exemplificarea dorințelor lor care să fie preluate de Parlamentul European și de parlamentarii
europeni români – subiecte privind dezvoltarea educației, a vieții sociale, a investițiilor, a sănătății, alte
probleme generale europene:
 Standul cultural va consta în:
o pregătirea unui panou de tip flipchart pe care să fie menționate sectorul mesajului ales,
reprezentarea grafică a mesajului. Pe panou vor fi postate creații originale, realizate de
elevi/tineri/reprezentanți din instituția școlară/organizația înscrisă la eveniment:
 1 desen/pictură care să ilustreze mesajul ales (format A3);
 1 fotografie/ colaj de fotografii care să ilustreze mesajul ales (format A3);
 Momentul cultural-artistic va consta în prezentarea standului și a unui foarte scurt element cultural,
reprezentativ pentru mesajul ales: scenetă/dialog intercultural, interpretare dans/melodie tradiționale
etc.
CONDIȚII de înscriere:
- La eveniment vor participa echipe formate din elevi (școli clasele a VII-a și a VIII-a și licee), studenți,
tineri români și străini (ONG, universități), reprezentanți instituții cu activități culturale și educaționale
care activează în județul Maramureș:
o Echipe formate din 2-3 membri;
o Coordonatori: maxim 2 reprezentanți ai instituției.
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- Format: Stand cultural al unui mesaj + Moment cultural-artistic, în mod inovativ și interactiv. Fiecare
stand va avea o etichetă cu Denumirea Instituției școlare/Organizației.
- Drept de autor: Desenul/Pictura și Fotografiile vor fi creații proprii și originale, realizate de
reprezentanți ai instituțiilor școlare/organizațiilor înscrise în eveniment și vor putea fi folosite de
organizatori în cadrul acțiunilor sale, în format tipărit sau electronic.
- Durata momentului cultural-artistic: maxim 5 minute.
- 20 de echipe vor fi selectate pentru a prezenta 20 de mesaje adresate parlamentarilor români, în ordinea
înscrierii.
Termen de înscriere: Marți, 23 aprilie 2019, prin completarea Formularului de înscriere ataşat și
expedierea acestuia via e-mail la adresa radu@cdimm.org sau prin depunerea la sediul CDIMM Maramureș.
Fiecare stand/panou/moment va fi prezentat în public, narativ şi/sau artistic, iar publicul va vota
standurile şi intervenţiile preferate.
Standurile și momentele cultural-artistice vor fi votate pentru categoriile:
 ”Cel mai interesant stand” și
 ”Cea mai inovativă abordare”.
Creațiile artistice – desen/pictură și colajele foto vor fi postate în format electronic pe pagina de
Facebook a Centrului Europe Direct Maramureș și vor putea fi votate online, la categoriile menționate
mai sus, până la data de 01 iunie 2019. Expoziția cu creațiile artistice va fi realizată on-line pe pagina
de internet a Centrului Europe Direct Maramureș, în perioada 11 – 15 iunie 2019.
Festivitatea de premiere a Concursului de creație artistică "ÎmprEUnă alegem pentru EUropa" va
avea loc în ziua de 11 iunie, ora 14.00, la sala de conferințe a Bibliotecii Județene” Petre Dulfu” Baia
Mare.
Vor fi acordate PREMII și DIPLOME pentru fiecare din cele 2 categorii ale Concursului și pentru cele 2
categorii ale Evenimentului dedicat Zilei Europei 2019.
 Premiul I: în valoare de 300 lei/echipă sau creație;


Premiul II: în valoare de 150 lei/ echipă sau creație;



Premiul III: în valoare de 100 lei/ echipă sau creație;

Așteptăm înscrierile la Evenimentul cultural-artistic "ÎmprEUnă alegem pentru EUropa", până
Marți, 23 aprilie 2019.
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
Mobil (Radu BIG): 0744.398.063
Email: radu@cdimm.org
Web: www.europedirect.cdimm.org;
Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures/
09.04.2018
Dr.ing. Radu BIG
Coordonator Centrul Europe Direct Maramureş
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