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Aplicabil pentru Acţiunea 1, Măsura 1.1 

„Întrunirile cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe” 

 

 

LOCALITĂȚI ÎNFRĂȚITE PREZENTE: 

 

Szarvas (UNGARIA) – www.szarvas.hu  

Budafok-Tétény (UNGARIA) – www.budafokteteny.hu 

Sarkad (UNGARIA) – www.sarkad.hu 

Zirc (UNGARIA) – www.zirc.hu  

Dabas (UNGARIA) – www.dabas.hu   

Sturovo (SLOVACIA) – www.sturovo.sk 
 

 

 

Europa pentru 
cetăţeni 



Participare: proiectul a permis întrunirea a 180 de cetăţeni, dintre care 10 originari din oraşul Szarvas 
(UNGARIA), 50 din oraşul Budafok-Tétény; (UNGARIA), 42 din orasul Sarkad (UNGARIA), 6 din orasul Zirc 
(UNGARIA), 5 din orasul Dabas (UNGARIA),  și 67 din orașul Sturovo (SLOVACIA) 
 
Locul/Datele: întrunirea a avut loc la BARAOLT – ROMANIA de la 06/06/2013 la  10/06/2013 
 
Descriere succintă: 
 
Ziua de 06/06/2013 a fost consacrată pentru primirea oaspeților și acomodarea acestora 
Prima zi a proiectului s-a desfășurat conform programului inițial. Primirea participanților a fost organizat la sediul 
primăriei din Baraolt, într-un cadru festiv. După venirea tuturor participanților, a fost prezentat programul propriu-zis 
al întâlnirii, scopul și motivele proiectului. În cadrul prânzului au fost prezentate reprezentanții orașelor înfrățite, iar 
după prânz, s-a trecut la vizitarea orașului, pentru a ca participanții să se acomodeze mai bine, și să se 
familiarizeze cu orașul gazdă. La acesta s-a apelat la ajutorul voluntarilor din oraș, astfel implicându-se mai mulți 
tineri în proiect.  
 
Zilele de 07/06/2013-09/06/2013 au fost consacrate pentru activități culturale, sportive, mese rotunde, 
dezbateri, turism și antreprenoriat 
În cadrul proiectului s-au organizat mai multe activități culturale de-a lungul a trei zile. Astfel s-a organizat 
evenimente precum: parada grupurilor artistice locale și a orașelor înfrățite pe străzile orașului, programe culturale 
diverse cu participarea diferitelor grupuri artistice locale și invitate: prezentări de piese de teatru, filme artistice, 
concerte de muzică populară și artistică, concerte pop-rock, dansuri populare pe diferite teme. Au avut loc expoziții 
de artizanat, pictură și de fotografii, acestea prezentând artiști din localitatea gazdă, dar și din străinătate. 
Pregătirea comună de mâncăruri tradiționale specifică zonei - gulaș - a avut mare succes printre participanți. De 
asemenea au fost organizate activităţi diverse pentru elevi şi cadre didactice din oraşele înfrăţite, pe diferite teme: 
istorie, protecția mediului, etc. 
 
De-a lungul programului, în fiecare zi a evenimentului, s-au organizat o serie de competiții sportive: fotbal, 
baschet, șah, etc, în care au fost implicați și participanți din orașele înfrățite. 
 
În cadrul proiectului s-au organizat mai multe dezbateri, mese rotunde pe teme de interes public. Tematicile 
dezbaterilor au fost diverse: 
"Valorile culturale comune"  
"Să dezvoltăm afaceri comune"  
"Turism durabil" 
"Viitorul relaţiilor de înfrăţire"  
"Primul tău loc de muncă EURES"  
"Anul european al cetăţenilor UE - Să vă cunoaşteţi drepturile" 
La aceste mese rotunde, dezbateri și conferințe au fost prezenți invitați din partea instituțiilor statului, reprezentanți 
ai localităților înfrățite. S-au dezbătut diferite teme, și s-a creat cadrul pentru o conlucrare între localități pa diverse 
teme, precum turismul, protecția naturii, etc. Au fost prezentate cele mai noi programe de dezvoltare. 
 
Prin programele destinate grupului "Antreprenoriat" s-au remarcat activitățile de vizite şi schimburi de experienţă 
la antreprenori din Baraolt și din împrejurimile localității gazdă. S-au vizitat locațiile unde s-au învestit în ultima 
perioadă, precum și anumite locații unde sunt aștepați investitori. Au fost prezentate mici meșteșugari locali, care 
încă au păstrat tradiția strățmoșilor în a prelucra diverse materiale. 
 
Dintre activitățile de turism, un succes aparte a avut vizitarea obiectivelor turistice din microregiune (clădiri și 
monumente istorice), dar și prezentarea valorilor naturale ale regiunii: vizitarea ariilor protejate din regiune - situri 
Natura200. Au fost prezentate particularitățile zonei din punct de vedere al naturii, și a fost parcurs un traseului 
turistic existent în împrejurimile localității Baraolt. 
 
Ziua de 10/06/2013 a fost consacrată pentru evaluarea programului 
La terminarea programului s-a realizat evaluarea activităţilor. S-au prezentat concluziile organizatorilor, precum și 
rezultatele obținute. Aceste rezultate au fost susținute și în cadrul unei conferințe de presă. 
 

 


