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COMUNICAT DE PRESA
Dorohoi, 3 APRILIE 2017
Primăria Municipiului Dorohoi emite prezentul comunicat de presa în vederea anunțării
semnării Cartei de înfrățire de către municipiului Dorohoi , alături de cele șapte localități
partenere, în cadrul proiectului ʺEurope just in time!ʺ
În perioada 24-28.03.2017, a avut loc, în Italia, cel mai important eveniment din cadrul
proiectului ʺEurope just in time!ʺ , finanțat prin Programul Europa pentru Cetățeni, Acțiunea 2Implicare democratica si participare civica, măsura 1 – Înfrățire intre orașe, nr. de referință 576120CITIZ-1-2016-IT-CITIZ-TT, înregistrat la Agenția Executiva pentru Educație, Audiovizual si
Cultura, Bruxelles, la nr. 16D017975/29.07.2016.
Municipiul Dorohoi, în calitate de partener în cadrul acestui proiect, a fost reprezentat de o
delegație alcătuită dintr-un număr de 11 persoane: 2 cadre didactice, 8 elevi de la Colegiul National
"Grigore Ghica", Seminarul Teologic "Sf. Ioan Iacob" si Liceul "Regina Maria", alături domnul
Lucian Tapalagă, Viceprimarul municipiului.
In prima zi, activitățile au început cu prezentarea delegațiilor străine și salutul fiecărui primar
sau reprezentant al autorităților locale prezent. Din partea delegației municipiului Dorohoi, a luat
cuvântul domnul viceprimar, Lucian Topalagă, care pe lângă propriile gânduri și trăiri a transmis și
salutul domnului primar, ing. Dorin Alexandrescu.
Ziua a doua a fost dedicată solidarității, sprijinului comun și valorilor împărtășite.
Ca exemplu de bune practici a fost prezentat LILT Biella, unitate medico-sanitară construită de
către administrația statului italian dar autofinanțată în totalitate din sponsorizări pe bază de târguri de
voluntariat și evenimente de caritate. În partea a doua a zilei a fost prezentat centrul Domus Letiție,
unitate educațională cu o componentă de recuperare medicală ce se ocupă de persoane, copii, cu deficiențe motorii. Pe parcursul întregii zile au fost prezentate cazuri de solidaritate reprezentative pentru fiecare partener. Din partea delegației noastre a prezentat eleva Cezara Mîndrescu materialul
Snapshots of Solidarity , care a cuprins o descriere sintetică a activităților derulate în cadrul proiectului de toate cele trei unități școlare implicate la nivelul municipiului Dorohoi. Ziua s-a încheiat cu
o seară interculturală – prezentare de dans și cântec tradițional românesc.
Ziua a treia s-a axat pe componenta administrativă – participare la târgul agricol în calitate
oficială și semnarea cartei de înfrățire, momentul cheie al mobilității. Delegația noastră a oferit câte
un simbol al prețuirii noastre fiecărui reprezentant al delegațiilor partenere.
Ziua a patra s-a axat pe activitățile elevilor, atât cei din școlile comunităților gazdă cât și ale
școlilor invitate. Ionela Alexa a prezentat lucrarea câștigătoare de la STL ”Sf. Ioan Iacob”, Dorohoi
– eseu, Miruna Gociu, elevă a CN ”Grigore Ghica”, a prezentat filmul câștigător la nivelul instituției
și Dumitrița Murariu – filmul câștigător al liceului ”Regina Maria”.
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Ziua a cincea a fost dedicată activităților practice - solidaritatea din trecut și până în prezent.
Participanții au fost invitați să experimenteze modul tradițional de pregătire a unei rețete tradițională
zonei respective, precum și activitatea de căutare de aur în râul Elvo.
La finalul evenimentului, a fost semnată carta de înfrățire între partenerii proiectului, și anume:
municipiul Dorohoi, România; localitatea Villerest, Franța; localitatea Belisce, Croația; localitatea
Tahanovce, Slovacia; localitatea Sandigliano, Italia; localitatea Borriana, Italia; localitatea
Ponderano, Italia.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicație (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu
este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.

