
 
 

 

Proiectul „Bistriţa/Besancon - 20 years of binomials and friendship!” a 
fost finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului„Europa 

pentru cetăţeni” 

 

 

Aplicabil pentru Măsura 2.1 "Infrăţirea oraşelor" 
 
Participare: proiectul a permis întrunirea a 170 de cetăţeni, dintre care 84 originari din oraşul Besancon (Franţa), 
86 din oraşul Bistriţa (România) . 
 
Locul/Datele: întrunirea a avut loc la Bistriţa (România) din  24/08/2017 până în 28/08/2017 
 
Descriere succintă: 
 
Ziua de 24/08/2017 a fost consacrată unei manifestări dedicate muzicii franceze care a fost organizat de asociaţiile 
de prietenie din cele doua orase, ARFA din Bistriţa, respectiv Franche – Sylvanie din Besancon. 
 
Ziua de 25/08/2017 a fost consacrată mai multor manifestări.  
- Târgul de produse locale franţuzeşti; 
- Reuniunea aniversară în cadrul căreia toţi participanţii, francezi şi români s-au întâlnit pentru a evoca amintiri 

şi pentru a evalua noi posibilităţi de parteneriate pentru viitor; 
- Târgul de produse locale româneşti; 
- Atelierele de lucru dedicate tinerilor şi societăţii civile pe tema Euroscepticismului şi a viitorului Europei, care 

au oferit participanţilor ocazia de a împărtăşi idei şi de a reacţiona pe cele două teme, 
 

Ziua de 26/08/2017 a fost consacrată: 
- Momentului aniversar festiv ocazie cu care au fost oferite distincţii aniversare persoanelor care au 

contribuit în cei 20 ani de înfrăţire dintre cele două oraşe la menţinerea vie a acestei relaţii de 
colaborare; 

- Concertului comun de cântece româneşti şi franţuzeşti ale corurilor de copii „Excelsior” al Liceului de 
Muzică „Tudor Jarda” din Bistriţa şi „Adorazzio” al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa – Năsăud 
şi „Les Enfants de l`Espoir” din Besancon, care au avut reprezentaţii în mai multe locaţii de cultură din 
municipiul Bistriţa; 

- Vernisajului expoziţiei de costume tradiţionale din Franţa; 
- Vernisajului expoziţiei bilaterală de pictură intitulată sugestiv „Şcoala de la Bistriţa, Colibiţa 2017”, în 

cadrul căreia au expus lucrări artişti plastici din Bistriţa şi Besancon; 
- Concertului simfonic extraordinar care a avut loc sub bagheta dirijorului din Besancon, domnul Pierre 

Migard. 
 

Ziua de 27/08/2017 a fost consacrată activităţilor sportive pentru copii şi tineri şi concertului cameral al 
Ansamblului de instrumentişti „Tetraktys” din Besancon, care, de asemenea, a fost susţinut în mai multe locaţii şi 
împreună cu instrumentişti, profesori din cadrul Liceului de Muzică „Tudor Jarda” din Bistriţa. 
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