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CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ                                     
și structura sa gazdă - Fundația CDIMM Maramureș,  

în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș – entitate afiliată în proiect 

Vă invită să participați la 

CONCURS DE POVEȘTI DIGITALE 
"Noi în Europa Digitală – ÎmprEUnă în Europa curată și digitală" 

Joi, 26 Noiembrie 2020  

ora 13.00 – eveniment online  
  

Joi, 26 Noiembrie 2020, Centrul Europe Direct Maramureş, din cadrul Fundației CDIMM 
Maramureș, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș – entitate afiliată în proiect, 
organizează evenimentul  CONCURS DE POVEȘTI DIGITALE "Noi în Europa Digitală – ÎmprEUnă 
în Europa curată și digitală". 

Manifestarea este dedicată Zilei Europei 2020 (reprogramare din Mai 2020 datorată epidemiei de 
COVID-19) își propune să reunească virtual studenți, elevi, cadre didactice, reprezentanți ONG, 
voluntari români și străini, reprezentanți ai instituțiilor culturale, mass-media, precum şi alţi 
cetățeni din județul Maramureș interesați să se implice în viața comunității locale, tema acestui an 
fiind "Noi în Europa Digitală – ÎmprEUnă în Europa curată și digitală". 

Anul acesta formatul evenimentului este: Eveniment online (webinar), cu 10 – 20 de prezentări 

digitale. Lucrările pot sa fie: SCURTMETRAJE SAU ANIMAȚIE ilustrând una dintre temele: 
• ”Un Pact ecologic european” – Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic 

• ”O economie în serviciul cetățenilor” – O Uniune a egalității 

• ”O Europă pregătită pentru era digitală” – Pregătirea pentru viitor prin educație și 
competențe 

    

CONDIȚII de înscriere: 

o La eveniment vor participa INDIVIDUAL/ECHIPĂ (maxim 3 persoane/echipă) studenți, elevi 
(școli clasele a VII-a și a VIII-a și licee), tineri români și străini din ONG-uri, universități 
sau alte organizații. 

o Elevii / studenții pot să fie asistați de un profesor coordonator. 

o Termen de înscriere pentru concurenți: Luni, 23 Noiembrie 2020, prin completarea 
Formularului de înscriere atașat și expedierea acestuia via e-mail la adresa radu@cdimm.org. 

o Lucrările se vor executa în format mp4 maxim 1GB și se transmit electronic, via Wetransfer. 

o Lucrările se transmit la sediul Centrului Europe Direct Maramureș pe adresa radu@cdimm.org 
în intervalul 20 Noiembrie 2020 ora 12:00 – 25 Noiembrie 2020 ora 12:00. 

o Se vor înscrie lucrări care respectă cerințele, în ordinea transmiterii 

o Concurenții admiși vor primi un mesaj de confirmare cu datele de acces la evenimentul online 

o Participanții (profesori coordonatori, susținători alte persoane interesate) se vor înscrie la 
webinar descărcând aplicația gratuita ZOOM de la adresa https://zoom.us/pricing. Datele de 
identificare ale webinarului si codul de acces vă vor fi transmise în timp util. 

o Drepturi de autor: scurtmetrajele / animațiile vor fi creații proprii și originale, realizate de 
concurenții înscriși la eveniment și vor putea fi folosite de organizatori în cadrul 
acțiunilor sale, în format electronic.  

Creațiile artistice – scurtmetraje / animații – vor fi postate în format electronic pe pagina de 
Youtube a Centrului Europe Direct Maramureș.  

  



 

                                                                                        
Proiect implementat de Fundaţia CDIMM Maramureş şi co-finanţat de Comisia Europeană, prin  

Reprezentanţa Comisiei Europene în România  

Vor fi acordate PREMII și DIPLOME astfel: 
 Premiul I: în valoare de 500 lei;  

 Premiul II: în valoare de 300 lei;  

 Premiul III: în valoare de 200 lei;  
      
 Pentru informații suplimentare, așteptăm să ne contactați 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/  
                                                                                                               
16.11.2020           
                     
Dr.ing. Radu BIG 
Coordonator Centrul Europe Direct Maramureş      

 


