
Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene

Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu
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Orarul de desfă urare a activită ilorș ț

Prin intermediul programului Europa pentru cetă eni, ț

Acţiunea 1 – Cetăţeni activi pentru Europa

Măsura 1.1 Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe

Primăria Ora ului Ludu  a ob inut finan are pentru proiectul cu titlul ”Mesajș ș ț ț

către Europa – unitate în diversitate”, ce se va desfă ura între 6-16 iunie 2014, înș

Ora ul Ludu , România. ș ș

Scopul proiectului este de a facilita întâlnirea dintre cetă enii celor 3 localită iț ț

respectiv: Ludu  din România i Úrhida i Ludas din Ungaria.ș ș ș

Întâlnirea cetă enilor are rolul de a dezvolta un sim  de apartenen ă la nivelț ț ț

european bazat pe valori, drepturi, politici i interese comune, precum i stabilirea deș ș

legături strânse de colaborare pentru încurajarea dialogului intercultural. 

În continuare vă prezentam activită ile ce vor avea loc în cadrul Ora ului Luduț ș ș

în cadrul proiectului „Mesaj către Europa – unitate în diversitate”

Dacă ave i sugestii pentru imbunătă irea programului prezentat mai jos văț ț

rugăm să ne contacta i pe adresa de mail : dsofron@yahoo.com sau la numarulț

de telefon/fax :0040-725-101556/ 0040-265-413402

Primăria Ora ului Luduș ș

Tel/Fax : 0040-265-411548/ 0040-265-413402

Email : ludus@cjmures.ro



Orarul de desfă urare a activită ilorș ț

06/06/2014 

Tema zilei: Cunoa tere i acomodare. Deschiderea zilelor ora uluiș ș ș

10.00 Sosirea şi primirea invitaţilor 

10.30 Prezentarea reprezentanţilor localităţilor înfrăţite

11.00 Prezentarea programului propriu-zis al întâlnirii, scopul şi motivele proiectului

12.00 Masa de prânz

14.00 Deschiderea festivităţilor prilejuite de zilele oraşului – scurte alocuţiuni
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15.00 Pregătirea comună de mâncăruri tradiţionale specifice localităţilor înfrăţite

19.00 Cina

21.00 Concerte de muzică uşoară

07/06/2014 

Tema zilei: Valori na ionaleț

8.00 Mic dejun

14.00 Parada portului popular local şi din localităţile înfrăţite

15.00 Spectacol de dansuri populare tradiţionale locale şi din localităţile înfrăţite

19.00 Cina

21.00 Spectacol de muzică populară

08/06/2014 

Tema zilei: Cultură i tradi ieș ț

8.00 Mic dejun

10.00 Dezbatere cu tema „Repere culturale comune”

12.00 Prezentare: Valori i simboluri UEș
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14.00 Prânz

17.00 Expoziţie de artizanat, pictură şi fotografie

19.00 Sărbătorirea cuplurilor care au împlinit peste 50 ani de căsătorie

20.30 Cina

09/06/2014 

Tema zilei: Competi ii sportiveț

8.00 Mic dejun

10.00 Competiţii sportive organizate de unităţile de învăţământ de pe raza oraşului

14.00 Prânz

16.00 Competi ii sportive pe categorii de vârstăț

18.00 Dezbatere cu tema ”Implicare activă în politica UE – sarcini către cetă eni”ț

20.00 Cina

10/06/2014 

Tema zilei:Schimb de idei. Cooperare

8.00 Mic dejun

Primăria Ora ului Luduș ș

Tel/Fax : 0040-265-411548/ 0040-265-413402

Email : ludus@cjmures.ro



10.00 Dezbatere cu tema „Să promovăm afaceri comune”

12.00 Schimb de opinii şi experienţă în privinţa dezvoltării active a grupurilor 
dezavantajate

14.00 Prânz

15.00 Concurs de cuno tin e UE pentru eleviș ț

17.00 Expoziţii dedicate producătorilor locali

19.00 Conferin ă: Bunăstare prin coeziune socialăț

20.30 Cina

11/06/2014 

Tema zilei: Cooperare i înfră ire ș ț

8.00 Mic dejun

10.00 Întreceri sportive pe echipe, cu participarea invitaţilor

12.00 Dezbatere cu tema ”Nediscriminare i solidaritate inter-regională i locală”ș ș

14.00 Prânz

16.00 Concurs: „Cutia cu idei europene”

20.00 Cina

12/06/2014 
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Tema zilei: Europa pentru fiecare

8.00 Mic dejun

10.00 Dezbatere cu tema „Cetăţeni europeni – Să ne cunoaştem drepturile”

12.00 Programe europene de dezvoltare socială, economică i politică la nivel localș

14.00 Prânz

17.00 Concurs pentru elevi: „Sunt cetăţean al Uniunii Europene!”

19.00 UE sunt EU – idei pentru Europa

20.30 Cina

13/06/2014 

Tema zilei: Noi, UE i viitorulș

8.00 Mic dejun

10.00 Dezbatere între participan ii cu tema ”Planuri de ac iune viitoare”ț ț

12.00 Dezbatere cu tema „Să ne dezvoltăm prin turism”

14.00 Prânz

16.00  Pentru  adul i,  conferin ă  cu  tema  ”Depă irea  obstacolelor  cetă enilor  prinț ț ș ț
aplicarea justi iei UE”ț

20.00 Spectacol de muzică susţinut de artişti locali

Primăria Ora ului Luduș ș

Tel/Fax : 0040-265-411548/ 0040-265-413402

Email : ludus@cjmures.ro



14/06/2014 

Team zilei: Politici i direc ii de ac iuneș ț ț

8.00 Mic dejun

10.00 Concurs de cros – Trofeul Ella Kovacs

14.00 Vizitarea oraşului

17.00  Dezbatere cu tema ”Politicile UE în comunită ile locale – direc ii de ac iune”ț ț ț

19.00 Priorită i locale cu impact europeanț

20.00 Cina

15/06/2014 

Tema zilei: Turism

8.00 Mic dejun

10.00 Vizitarea obiectivelor turistice din regiune

11.00 Vizitarea Salinei Turda

14.00 Prânz

15.00 Vizitarea Cheilor Turzii

18.00 Dezvoltarea economiei durabile prin turism – atrac ii turistice UEț
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20.00 Concert de muzică populară

16/06/2014 

Tema zilei:  Proiec ii în viitorț

9.00 Mic dejun

10.00 Dezbatere cu tema „Acţiuni viitoare”

14.00 Evaluarea activităţilor cuprinse în proiect

15.00 Raport de evolu ie între parteneriț

17.00 Conferinţă de presă

19.00 Cina
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Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene 

prin Programul Europa pentru Cetă eniț

Date de contact finan ator:ț

Punctul Europa pentru  cetăţeni funcţionează  în  cadrul  Centrului  de  Cercetare  şi  Consultanţă  în
Domeniul Culturii.

Str. Barbu Delavrancea 57, et. 1, Sector 1, 011353 Bucure tiș

Tel/fax: +40 213166060; +40 213166061

E-mail: info@europapentrucetateni.eu

Website: http://www.europapentrucetateni.eu/
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