
 

 

 

Proiectul „Cetățeni pentru Europa” a fost finanțat cu sprijinul Uniunii 
Europene în cadrul programului „Europa pentru cetățeni” 

 

 

 

Aplicabil Direcției 2 – Măsura 2.1 "Înfrățirea Orașelor” 

Participare: Proiectul a implicat peste 400 de cetățeni, în special 35 de participanți din orașul Xanthi 

(Grecia), 35 de participanți din orașul Brăila (România), 35 de participanți din orașul Strumica 

(Macedonia de Nord) și peste 300 de participanți din orașul gazdă Șumen (Bulgaria). 

 

Locație / Date: Evenimentul a avut loc în orașul Șumen, Bulgaria, în perioada 04/09/2019 - 08/09/2019 

 

Scurta descriere: 

Ziua de 04/09/2019 a fost dedicată sosirii și cazării participanților.  

 

Ziua 05/09/2019 a început cu un salut de bun venit din partea gazdelor către participanți, prezentarea 

obiectivelor, activităților proiectului și programului de lucru planificat. Prima parte a acestuia a fost 

evenimentul „Împreună în fața UE”, care a avut loc în Biblioteca Regională „Stiliyan Chilingirov”. 

Acesta a avut loc sub forma unei discuții deschise pe teme despre care fiecare cetățean european are o 

opinie - educație și realizare, familie și tradiții, afaceri și călătorii. Participarea diferitelor generații - 

persoane în vârstă, care sunt în mod tradițional mai eurosceptice și tineri, cei care se bucură de cele 

mai mari beneficii pe care le oferă calitatea de membru UE, a oferit oportunitatea de a asculta 

perspective asupra subiectelor înainte de aderarea europeană a țărilor noastre și nu numai. O atenție 

specială a fost acordată programelor europene de educație și schimb, care lărgesc orizonturile tinerilor 

și le crește sentimentul de apartenență europeană. La discuție au participat reprezentanți ai autorităților 

locale, instituțiilor de învățământ și culturale, organizațiilor de tineret, industriei turismului, tinerilor 

antreprenori, personalități publice, jurnaliști, ale căror profiluri și interese diferite au contribuit la 

desfășurarea unei largi dezbateri. 

În cursul zilei, a avut loc o întâlnire între reprezentanții oficiali ai orașelor partenere în contextul 

evenimentului „Împreună în UE”. Aceștia au fost primiți de primarul municipiului Șumen - domnul 

Lyubomir Hristov într-una din casele restaurate din oraș. Membrii delegațiilor externe au fost consilieri 

municipali, șefi ai direcțiilor administrațiilor municipale, experți în domeniul pregătirii și implementării 

proiectelor europene. Fiecare dintre municipalități a prezentat unele dintre proiectele lor europene de 

succes și beneficiile pentru comunitatea locală. De asemenea, s-au exprimat intenții serioase de a 

continua parteneriatul în domenii de interes reciproc și de a oficializa cooperarea dintre orașe. 

 

Ziua de 06/09/2019 a coincis cu una dintre sărbătorile oficiale bulgare - Unificarea Principatului 

Bulgariei și Rumelia de Est. Începutul zilei a fost dedicat unui ritual militar solemn de depunere de 

coroane și flori. Devenind parte a sărbătorii acestei zile, simbolizând Unirea poporului bulgar, 

participanții străini au avut ocazia să experimenteze un moment important al istoriei bulgare ca parte a 

celei europene. 



Mai târziu în această zi a fost vizitată Rezervația Națională Istorico-arheologică „Madara”, în cadrul 

căreia se află relieful în stâncă, Călărețul Madara - singurul de acest fel din Europa și un simbol global 

al Bulgariei. Participanții s-au putut bucura, de asemenea, de resursele naturale ale regiunii - Peșterile 

Madara, care, datorită frumoasei acustici a devenit o scenă informală pentru implementarea muzicii 

balcanice de către participanți. 

Spectacolele muzicale și de dans și unificarea simbolică a participanților cu mijloacele de cultură și 

tradiții au continuat în cadrul evenimentului „Împreună pe scenă”, care a avut loc pe scenă în aer liber, 

în zona Parcului Natural al Platoului Șumen. Pe lângă dansurile populare tradiționale ale partenerilor, 

au fost prezentate obiceiuri și meșteșuguri vechi, jocuri sportive pentru copii din trecut, specialități 

culinare tipice locale. La eveniment au participat oameni din generații diferite - persoane în vârstă care 

sunt adevărații gardieni ai folclorului și culturii naționale, copii care le cunosc și nu percep doar culturi 

proprii, dar și străine, părinții care îi educă într-un spirit de toleranță și cunoaștere a diversității culturale 

a Europei. Acest dialog intercultural activ a dus la cunoașterea reciprocă și coeziunea socială a 

participanților, s-au creat prietenii și conceptul de Europa a dobândit o imagine umană. 

 

Ziua de 07/09/2019 a fost dedicată cunoașterii patrimoniului cultural și istoric al Șumenului și a orașelor 

partenere. În centrul de informare al Parcului Natural Platoul Șumen a avut loc o expunere turistică sub 

motto-ul „Împreună pe hartă”, în care prin prezentări multimedia și materiale publicitare fiecare dintre 

orașe și-a prezentat cele mai importante site-uri turistice. S-a pus accent pe evenimentele culturale pe 

scară largă organizate de fiecare dintre parteneri și utilizarea lor ca resursă turistică, au fost schimbate 

bune practici și idei pentru extinderea lor. Au fost prezentate produse inovatoare legate de 

popularizarea siturilor istorice importante din Șumen. Au participat reprezentanți ai industriei turistice, 

institutelor culturale, lucrătorilor muzeului și experților din administrațiile municipale, responsabili de 

dezvoltarea și implementarea politicilor în domeniul culturii și turismului. Valoarea excepțională a 

evenimentului a adăugat participarea reprezentanților din punctul de contact național al programului 

„Europa pentru cetățeni”. În prezentarea lor, pe lângă punctele culminante ale programului și punerea în 

aplicare a acestuia în Bulgaria, un accent special a fost pus pe Anul European al Patrimoniului Cultural 

din 2018 și rolul cheie al culturii pentru viitorul UE. Au fost, de asemenea, prezentate oportunități oferite 

de program pentru continuarea și aprofundarea parteneriatului creat cu acest proiect. 

Mai târziu, în aceeași zi, a fost vizitat unul dintre cele mai emblematice obiective din Șumen - 

monumentul „Fondatorii statului bulgar”, relatând prin compoziții sculpturale istoria Primului stat bulgar. 

Astfel, într-un mod atractiv și plăcut, participanții și-au îmbogățit cunoștințele despre trecutul Bulgariei 

ca parte a patrimoniului cultural european. 

 

Pe 08/09/2019, oaspeții au plecat din Șumen cu dorințe pentru noi întâlniri. 

 


