
 
 

 

Proiectul „Dezvoltarea identit ății europene în comuna Gheorghe Doja” a 
fost finan ţat de Uniunea European ă în cadrul programului „Europa 

pentru cet ăţeni” 

 

 

Aplicabil pentru Ac ţiunea 1, Măsura 1.1 

„Întrunirile cet ăţenilor în contextul înfr ăţirii între ora şe”  

Europa pentru 
cetăţeni 



 
Participare: proiectul a permis întrunirea a circ 1000 de cetăţeni, dintre care mai mult de 900 persoane originari 
din comuna Gheorghe Doja (România ), 23 din comuna Ujlorinc (Ungaria ), 28 din comuna Bakony (Ungaria ) și 28 
din comuna Nova Crnja (Serbia ) 
 
Locul/Datele: întrunirea a avut loc la Gheorghe Doja (România ) de la 18/iulie/2013  la  28/iulie/2013 
 
Descriere succint ă: 
 
Ziua de 18/iulie/2013 a fost consacrată pentru sosirea invitaților, cazarea lor și vizitarea comunei Gheorghe Doja.  
 
Ziua de 19/iulie/2013 a fost consacrată pentru deschiderea proiectului "Dezvoltarea identității europene în comuna 
Gheorghe Doja", prezentări și conferință despre UE, obiectivele specifice anului 2013, respectiv despre comuna 
Gheorghe Doja și viața comunității de aici, posibilitățile lor. 
 
Ziua de 20/iulie/2013 a fost consacrată pentru cele 2 axe ale proiectului. Înainte de masă invitații au participat la o 
masă rotundă, organizată între reprezentații comunelor înfrățite, despre perspectivele parteneriatului și despre 
tabăra de copii. În a doua parte a zilei a avut loc deschiderea oficială a programului Zilele Comunei Gheorghe 
Doja, care reprezintă prima axă în cadrul proiectlui de față. 
 
Ziua de 21/iulie/2013 a fost consacrată pentru programul Zilele Comunei Gheorghe Doja, la care au participat 
aproximativ 1300 – 1500 de persoane. Programele culturale, concursurile, activitățile pentru copii și programele de 
divertisment au avut un adevărat succes. În cadrul programului a fost semnat acordul de înfrățire între comuna 
gazdă și Nova Crnja (Serbia). 
 
Ziua de 22/iulie/2013 a fost consacrată pentru axa 2 al proiectului. După deschiderea taberei de copii, au fost 
organizate jocuri de cunoaștere și de încredere, dar, copii au ales și titlul, motoul șu stegaul taberei. Împreună cu 
leaderii taberei, copii au alcătuit regurile taberei. 
 
Ziua de 23/iulie/2013 a fost consacrată pentru formarea echipelor și lansarea concursului între echipe. În prima 
parte a zilei, copii au participat la evenimente de formare și workshopuri, iar dupăamiaza au utilizat cele învățate în 
cadrul concursului intercativ. 
 
Ziua de 24/iulie/2013 a fost consacrată pentru prezentări privind Parlamentul European și dezbateri despre 
subiect, iar dupăamiaza, după programul liber, a continuat concursul echipelor – etapa II. 
 
Ziua de 25/iulie/2013 a fost consacrată pentru jocul de rol, în care echipele s-au transformat în partide și au ținut 
campanii electorale. După programele sportive, lângă focul de tabără a fost susținută seara națională română. În 
fiecare seară a taberei au fost susținute seri naționale, în cadrul căruia copii au posvestit despre obiceiurile 
specifice a țării de unde provin. 
 
Ziua de 26/iulie/2013 a fost consacrată pentru finalizarea campaniei electorale și dezbateri moderate despre ideile 
și noțiunile tineriilor în privința prieteniei între ei și posibilitățile de continuare. 
 
Ziua de 27/iulie/2013 a fost consacrată pentru excursie la Sovata și Praid. 
 
Ziua de 28/iulie/2013 a fost consacrată pentru desemnarea câștigătorilor concursului în echipe, diseminarea 
rezultatelor și încheierea taberei. 
 

 

 

 

 


