
 

 

 

Proiectul „Debates Against Euroscepticism” a fost finanţat de Uniunea 
Europeană în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni” 

 

 

Aplicabil pentru Măsura 2.1 "Infrățirea orașelor" 
 

Participare: proiectul a permis întrunirea a 4184 de cetăţeni, dintre care 4000 originari din oraşul Baraolt 
(România), 36  din oraşul Budafok-Tétény Budapest (Ungaria), . 20  din oraşul Sarkad (Ungaria), 30  din oraşul 
Dabas (Ungaria), 28  din oraşul Sturovo (Slovacia), 40  din oraşul Zalaegerszeg (Ungaria), 10  din oraşul Zirc 
(Ungaria), 10  din oraşul Szarvas (Ungaria), 10  din oraşul Bucine (Italia), 
 
Locul/Datele: întrunirea a avut loc la Baraolt (România) de la 13/07/2017 la  17/07/2017 
 
Descriere succintă: 
 

Ziua de 13/07/2017 a fost consacrată pentru Recepția delegațiilor localităților înfrățite; prezentarea participanților; 
prezentarea proiectului şi a programului evenimentelor; conferință de presă; cină comună; cazarea oaspeților; 
 
Ziua de 14/07/2017 a fost consacrată pentru vizită de acomodare în oraș: vizitarea obiectivelor turistice locale;. 
deschidrea expoziției – Fotografii din Primul Război mondial; prezentare de carte; excursie la Cheile Vârghişului și 
lacul Lacul Sfânta Ana; programe cultural artistice 

 

Ziua de 15/07/2017 a fost consacrată pentru parada grupurilor artistice/sportive; programe sportive; jocuri 
distractive și creative pentru copii; perezentare urmată de dezbatere „60 de ani de la Tratat de la Roma"; 
perezentare urmată de dezbatere "10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană”; dezbatere “Iluzii 
pierdute sau populism?  De la eurosceopticism la Brexit”; programe cultural artistice. 

 

Ziua de 16/07/2017 a fost consacrată pentru programe sportive; concurs de gătit; concert de muzică veche; 
jocuri distractive și creative pentru copii; prezentare "Cum a început și unde a ajuns Erasmus?"; prezentare și 
dezbatere “Corpul european de solidaritate - Misiune și principii”; preyentare de carte Spitalul public din 
regiunea baraoltului între 1916 – 1918; Programe cultural artistice. 

 

Ziua de 17/07/2017 a fost consacrată pentru Evaluarea finală a proiectului; dDiscutarea unei strategii comune 
de diseminare al rezultatelor proiectului; dezbatere privind planurile viitoare de colaborările; conferință de presă; 
plecarea invitaților. 
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