
 

 

 

Proiectul „ Întâlnire între orașe înfrățite pentru a dezbate curentul 
eurosceptic ” 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 3500 de cetăţeni, dintre care 3317 originari din oraşul Sangeorgiu de 
Padure, Romania; 50 din oraşul Baja, Ungaria; 35  din oraşul Celdomolk, Ungaria; 29 din oraşul Belapatfalva, 
Ungaria; 25 din oraşul Inke, Ungaria; 14 din oraşul Kovacica, Serbia;17 din cantonul Varades, Franta; 
13 din oraşul Velký Meder, Slovacia, 
 
Locul/Datele: întrunirea a avut loc la Sangeorgiu de Padure, Romania de la 19/04/2017 la  24/04/2017 
 
Descriere succintă: 
 

Ziua de 19/04/2017 a fost consacrată pentru recepția delegațiilor localităților înfrățite; prezentarea programului, 

urmată de o cină comună şi cazarea oaspeților  
 

Ziua de 20/04/2017 a fost consacrată pentru dezbatere ”Sănătate și dezvoltare durabilă”  despre contribuția 

Uniunii Europene la bunăstarea cetățenilor săi; competiţii prezentări; dezbatere cu privire la fenomenul 

Euroscepticismului; expoziţiile ”Moștenire culturală invizibilă” şi -”Expoziția memorială Bezidu Nou” cu macheta 

satului inundat Bezidu Nou, victima regimului comunismului totalitar și a nazismului, poze, obiecte provenite din 

satul de odinioară;  ateliere tematice ”Orașe diferite, o singură familie” – prin care  reprezentanții fiecărei școli din 

orașele înfrățite au ilustrat cultura lor 
 
 
Ziua de 21/04/2017 a fost consacrată pentru desemnarea echipelor de tineri reporteri „Reporteri fără frontiere”; 
Excursie la Corund şi în imprejurimea Corundului; o dezbatere, inspirată din această excursie;  
 
Ziua de 22/04/2017 a fost consacrată pentru parada asociaţilor neguvernamentale ”Civil Fest” care s-au prezentat 

cu corturi şi cu standuri informaționale, au organizat jocuri educative, au distribuit materiale informaționale despre 

Uniunea Europeană; competiții; prezentări şi dezbateri despre migraţie Migrație și dezvoltare” respectiv ”Migrație: 
perspectivă istorică” ; dezbaterea curentului eurosceptic; dezbatere despre viitorul Europei;  
 

Ziua de 23/04/2017 a fost consacrată pentru competiție de pescuit, competiţie de gastronomie ”Mâncăruri și 
cultură”, copetiţii sportive, excursia ”Tradiție și transformare”  urmată de dezbaterea ”Comorile turistice ale 

Europei”; programe multiculturale cu dansuri tradiționale din oraşele înfrăţite; programe cultural-artistice; 
 
Ziua de 24/04/2017 a fost consacrată pentru evaluarea finală a proiectului. 
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