
 

Ziua Europei 
 

 

 

Tema: Ziua Europei  - 9 mai 

 

Obiectiv: Sărbătorirea Zilei Europei printr-un eveniment de sensibilizare a 

publicului faţă de problematica europeană. Evenimentul îşi propune să 

promoveze experienţa unei vieţi trăite într-o Europă marcată de începutul unei 

noi ere, în care ţările îşi rezolvă problemele la masa discuţiilor şi nu pe câmpul 

de luptă, aşa cum s-a întâmplat până la jumătatea secolului XX. Totodată, prin 

acest eveniment dorim să atragem atenția asupra diversității în toate formele ei, 

să stimulăm dialogul între generaţii. De ce acest dialog ? Pentru că de multe ori, 

prinşi în agitaţia vieţii cotidiene, ne pierdem receptivitatea artistică, uităm să 

ascultăm şi să învăţăm din experienţele unor oameni care au avut şi au ceva de 

spus în firul istoriei.   

 

Organizator: Ministerul Afacerilor Europene (MAEur)  

 

Parteneri: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, Ministerul 

Mediului, Asociaţia Provobis, Asociaţia Art Fusion 

 

Invitaţi: Corul Nihil Sine Deo şi Trupa  Running Clouds 

 

Loc de desfăşurare: Centrul Infoeuropa 

 

Data eveniment: 9 mai 

 

Grupul ţintă: publicul larg, reprezentanţi ai mediului academic, ai societăţii 

civile, ai mass-media, elevi 

 

I. Prima componentă a zilei  va marca calitatea României de stat membru al 

Uniunii Europene şi va consta în organizarea unei lecţii deschise cu tema 

„Europa Generaţiilor” pentru o mai bună cunoaştere a valorilor şi 

principiilor care se află la baza construcţiei europene.  

Invitaţi: Şcoala cu clasele I-VIII din localitatea „Dascălu”,  judeţul Ilfov 

Orele: 10:00-12:00 

Participanţi: 50 de elevi 



 

 

 

II. Cea de a doua componentă va marca latura festivă a zilei de 9 mai şi va 

consta în organizarea unui concert, care va fi deschis prin interpretarea 

„Imnului Europei” 

Invitaţi: Corul Nihil Sine Deo şi Trupa  Running Clouds 

Ora: 12:30 

 

RUNNING CLOUDS 

 

Running Clouds a prins contur la finele anului 2010. De atunci, se implică în 

campanii sociale, fie ele strângeri de fonduri pentru o cauză anume sau 

susținerea îmbătrânirii active printr-un proiect de apropiere între generații.  

Sunt deschiși proiectelor ce schimbă lucrurile în bine.  

Componență: Geo Ioniță - Tobe; Marian Achim - Bass; Alexandru Turcu - Chitară 

solo, backing vocals; Vlad Constantin - Voce, chitară ritmică 

 

Au susţinut  peste 30 de concerte . 

 

Corul NIHIL SINE DEO 

 

Corul a luat fiinţă la 27 ianuarie 2008 din dragoste pentru muzică.  

Corul participă la săvârşirea Sfintei Liturghii la biserica ortodoxă bulgară 

“Sfântul Prooroc Ilie” şi la „Biserica Amzei”. 

 

O altă activitate importantă consta în organizarea şi susţinerea de concerte cu 

program de operă, de folclor românesc şi piese din repertoriul internaţional 

(american, evreiesc, bulgăresc, rusesc) precum şi de concerte vocal-simfonice. 

 

Au susţinut concerte incluzând „Carmen”- George Bizet, „Nabuccodonosor”- 

Giuseppe Verdi, „Mireasa Vândută”-Bedrich Smetana, „Madamme Butterfly”- 

Giaccomo Puccini, „Lucia de Lamemoor”- Gaetano Donizetti. Corul a concertat 

în Bulgaria, Franţa, Italia, Serbia, Polonia, Rusia şi Germania. 

 

III. Concurs Pentru a asigura o participare activă la acest eveniment se va 

organiza un concurs, destinat elevilor şi şcolilor din Bucureşti, cu tema 

„Europa Generaţiilor”, Concursul va fi lansat în data de 2 mai şi are ca grup 

ţintă elevii din învăţământul primar. 

 



IV. Vor fi instalate stand-uri de prezentare (pe tot parcursul zilei) în cadrul 

cărora MAEur, alături de partenerii proiectului, vor distribui materiale 

informative şi promoţionale, pliante, flyere cu temă europeană, etc. 

 


