
 
 
 

 

Proiectul « DIALOG EUROPEAN» a fost finanțat de către Uniunea 
Europeană în cadrul programului "Europa pentru cetățeni 

 

 

 

Applicable au Volet 2, Mesure 2.1 – "Jumelage de villes” 
 
Participanți: în cadrul proiectului s-au reunit un număr total de peste 1000 de cetățeni, din care 56 de cetățeni din 
localitatatile Aszod, 56 din Szerencs, 57 din Orkeny (Ungaria) respectiv 7 din Stadt Wörth a.d.Donau (Germania). 
 
Locul/Data: întâlnirea a avut loc în Orașul Miercurea Nirajului, județul Mureș, România, în perioada 28/07/2022 - 
01/08/2022 
 
Descriere succintă: 
 
Ziua de 28/07/2022 a fosta consacrată activităților de animații locale asigurate de către tineri voluntari locali cu 
scopul de a asigura publicitate evenimentului pe raza comunei: au fost distribuite invitații la evenimente, au fost 
distribuite broșuri de prezentare a proiectului și ale activităților acestora și au fost aplicate afișe. A avut loc primirea 
oficială a delegațiilor, urmată de o primă reuniune publică dedicată prezentării temelor proiectelor și a partenerilor 
implicați. Evenimentul la care au fost invitați jurnaliști ai presei județene a fost urmat de cina festivă. 
 
Ziua de 29/07/2022 a fost consacrată primelor trei workshopuri tematice: 
workshop 1 - învățături istorice din trecutul unei Europe divizate, 
workshopului 2 trecutul apropiat și prezentul UE: beneficii, succese datorate comunității Europene respectiv a 
aderării României la UE. Succese și realizări la nivel European, național, regional și microregional - proiecte de 
succes prezentate cu participarea unor invitați de la instituții responsabile de implementarea unor programe 
Europene (de ex. POR, PNDR, LEADER pe Valea Nirajului), iar 
workshopul 3 a fost dedicat dezbaterii situatiei actuale ale UE in contextul conflictului din Ucraina. 
Concomitent a început târgul și expoziția de produse tradiționale în aer liber din centrul orașului. 
 
In ziua de 30/07/2022 au organizate atelierele tematice 4 (Willkommenskultur sau politica porților închise? Imigrant, 
refugiat sau terorist) și 5 (Europa încotro? Viitorul UE, un viitor comun sau destrămarea unui vis/începutul unui nou 
coșmar?). Pe lângă acestea a continuat târgul și expoziția în aer liber, secondate de: 
- activități distractive pentru copii cu scopul de a transmite cunoștințe de bază despre Europa, cetățenia europeană 
și structura instituțională a Europei 
- Hot-spot Europa: activități de informare (prin metode de învățare non-formală, workshop-uri interactive și animații) 
ale tinerei generații cu privire la diferitele oportunități disponibile pentru tinerii cetățeni ai UE. 
 
Ziua de 31/07/2022 a avut loc evenimentul cultural „Zilele diversității pe Valea Nirajului” 
Evenimentul cultural în aer liber a fost deschis publicului larg, prezentând dansurile și muzica tradițională specifice 
fiecărei țări/regiuni implicate în proiect. De asemenea, cu aceasta ocazie s-au organizat următoarele activități: 
competiții sportive, show și workshop de artă culinară, târg produse. Pe lângă dimensiunea internațională, 
evenimentul a avut caracter intercultural, punând în evidență diversitatea culturală și etnică de pe aceste meleaguri.  
 
Ziua de 01/08/2022 a fost consacrată evaluării finale a proiectului, unei reuniuni între reprezentanții localităților 
participante în vederea stabilirii unor noi direcții și teme în baza cărora se va continua și se va amplifica cooperarea 
între localitățile implicate în proiect. 

 


