
Town Twinning Citizens’ Meetings 
Action 1 "Active Citizens for Europe" 

Measure 1.1 "Town twinning Citizens' Meetings",  
Titlu proiect: “Working together for a united Europe” 
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Oraşul gazdă – Năsăud    
 
Anul 2009 a însemnat pentru oraşul Năsăud, anul consolidării a două 
parteneriate cu două oraşe europene: Mandello del Lario-Italia şi Mlawa- 
Polonia.     
În perioada 26.10 – 02.11.2009, oraşul Năsăud a fost vizitat de cele două 
delegaţii din Italia şi Polonia, ocazie cu care reprezentanţi ai cetăţenilor, ONG-
urilor şi ai instituţiilor din cele 2 delegaţii , împreună cu reprezentanţi ai oraşul 
gazdă, au desfăşurat o serie de activităţi care au implicat dialogul intercultural, 
schimbul de idei şi schimbul reciproc de experienţă, în domenii precum: 
dezvoltarea turismului, dezvoltarea urbană durabilă, administraţie publică 
locală, tineret şi sport, cultură şi relaţii economice. 
 
Finanţatorul (EACEA) 
 
Susţinerea financiară pentru realizarea acestui proiect a fost acordată de către  
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), care a 
aprobat proiectul cu nr.162898–EFC–1–2009–4–RO–EFC–CM, în cadrul 
Programului „Europa pentru Cetăţeni” Action 1 Town Twinning Citizens’ 
Meetings, Phase 4 (1 Octomber 2009 and 30 June 2010), cu suma totală de 
5323,15 Euro – reprezentând costuri organizaţionale şi de transport pentru 
cele două delegaţii. 
 
Activităţile din cadrul proiectului 
 
Scopul întâlnirii dintre locuitorii oraşului Năsăud şi a celorlalte delegaţii din 
oraşele Mandello del Lario şi Mlawa nu a fost doar semnarea unui acord de 
înfrăţire şi a unui protocol de cooperare, ci mai presus de toate, schimbul 
reciproc de experienţă în domenii precum dezvoltarea turismului, industrie, 
agricultură, obiceiuri şi tradiţii culturale.  
Participanţii din cadrul acestui proiect au vizitat şcolile năsăudene, cu o 
îndelungă şi recunoscută tradiţie în plan regional şi naţional, ocazie cu care 
au aflat informaţii despre sistemul educaţional din România şi proiectele şi 
programele derulate de aceste instituţii. 
Apreciate, de asemenea, au fost şi vizitele în cadrul unor instituţii de cultură, 
tineret, în comunitate, muzee, la Parcul Naţional “Munţii Rodnei”, agenţi 
economici de pe raza oraşului Năsăud şi alte puncte turistice zonale , de o 
mare importanţă.  
Deoarece anul 2009 a fost desemnat anul European al Inovării şi 
Creativităţii, programul a cuprins şi o vizită de lucru în cadrul Centrului 
Europe Direct Bistriţa, ocazie cu care cele două delegaţii au participat la 



 discuţii cu oamenii de afaceri din zonă, cu membrii conducerii Camerei de 
Comerţ, Industrie şi Agricultură BN şi au participat activ la workshopul 
“Căpitanul propriei mele afaceri” , atelier de lucru  ce a avut drept scop 
dezvoltarea spiritului antreprenorial al tinerilor din comunitate.  
Punctul culminant al acestei întâlniri a fost semnarea, în data de 31.10.2009, 
a acordului de înfrăţire dintre oraşul Năsăud şi oraşul Mandello del Lario 
(Italia), precum şi a protocolului de colaborare cu oraşul Mlawa (Polonia). 
Domeniile în care oraşul Năsăud a înţeles să coopereze pe viitor, în proiecte 
comune cu cele două oraşe, au fost stipulate în cadrul acestor acorduri 
oficiale şi acestea privesc colaborarea în următoarele doemnii de interes: 
turism, administraţie publică locală, tineret şi sport, cultură, relaţii 
economice, etc.  
  
 
Rezultatele  proiectului: 
- consolidarea relaţiilor de prietenie dintre familiile cetăţenilor oraşului Năsăud, 
italieni şi polonezi;   
- cunoaşterea tradiţiilor culturale: dansuri populare, reţete culinare specifice, 
etc.; 
- întreceri sportive între reprezentanţii celor trei oraşe: Năsăud, Mlawa şi 
Mandello del Lario; 
- realizarea unui DVD ce va fi promovat în cele trei comunităţi ca şi un model 
de bună practică. 
 
Perspectiva anului 2010: 
În anul 2010 o delegaţie a oraşului Năsăud va fi prezentă în oraşul Mlawa din 
Polonia, pentru definitivarea înfrăţirii celor două oraşe, prin semnarea 
acordului de înfrăţire. De asemenea, intenţionăm să derulăm împreună cu 
cele două oraşe, proiecte ce vizează schimburile de tineri şi  schimburile 
culturale.  
 

 Observaţie 
Acest site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială 
a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra 
corectitudinii si coerenţei informaţiilor prezentate revine 
iniţiatorilor site-ului. 

 

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeana vă invităm să vizitaţi 
pagina Reprezentanţei Comisiei Europene în România: www.infoeuropa.ro  

 


