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Focsani - Majdanpek, orase ?nfratite

Majdanpek este o localitate ce apar?ine districtului Bor, regiunea Timocului din estul Serbiei, cu
locuitori, situata la 78 kilometri de Turnu Severin si 189 de Craiova. Orasul este cunoscut pentru minele
patrimoniul cultural si istoric, fiind unul dintre cele mai importante din Europa.
Relatia dintre Focsani si Majkdanpek, Republica Serbia, a demarat in luna iulie 2015, in urma primi
partea Primaria Majkdanpek, prin care isi arata dorin?a de infra?ire intre orasele Focsani si Majkdanpe
fost purtata corespondenta cu administratia locala din Majdanpek, Republica Serbia, stabilindu-se c
procedurilor de infratire. Astfel, au fost efectuate vizite reciproce ale unor delegatii reprezentative ale celo

Prin urmare, in perioada 28 aprilie - 2 mai 2017, o delegatie reprezentativa a
municipiului Focsani, condusa de primarul Municipiului Focsani, domnul Cristi
Valentin Misaila si formata din viceprimarul Marius Iorga, secretarul
municipiului, Eduard Corhana si consilierii locali, Bogdan Matisan, Mihai
Nedelcu, Mihai Petru? si Radu Ni?u, au onorat invita?ia primarului orasului
Majdanpek, domnul Dejan Vagner, de a participa la sarbatoarea tradi?ionala a
localitatii sarbe, Zilele Liliacului. Cu aceasta ocazie a avut loc ceremonia de
semnare oficiala a Acordului de Infratire si au fost purtate discutii referitoare la
posibile proiecte de colaborare viitoare.
„Partile ?si afirma vointa comuna de a stabili ?ntre ele relatii de fraternitate,
cu scopul de a dezvolta si de a mentine legaturi permanente de prietenie si
cooperare, ?n beneficiul ambelor parti si, ?n acest sens, hotarasc sa declare
municipiul Focsani din Romania si orasul Majdanpek din Republica Serbia localitati ?nfratite. Cele doua parti vor facilita stabilirea legaturilor ?ntre
sectoarele economice ale celor doua orase, prin dezvoltarea unei colaborari
economice reciproc avantajoase," se arata ?n acordul de ?nfratire semnat.
In cadrul intrevederii s-a subliniat faptul ca municipalitatea sarba isi doreste
consolidarea si largirea legaturilor cu municipiul nostru in vederea schimbului de experien?a in domenii
artistic, precum si men?inerea si dezvoltarea unor legaturi permanente de prietenie si cooperare in
asemenea, se vor favoriza schimburi intre institu?iile si organiza?iile neguvernamentale locale, se vo
locuitorii celor doua orase si se va incuraja creare unor asocia?ii de prietenie la nivelul celor doua comun
Zilele Orasului Majdanpek, Republica Serbia, 12 - 17 septembrie 2017

In perioada 12 - 17 septembrie 2017, o delegatie reprezentativa din Focsani a mers din nou la Majdanpek pentru o manifestare
Majdanpek", Republica Serbia. Delegatia a fost intampinata extrem de calduros de catre reprezentantii municipalitatii Majdanpek, m
lunga durata dintre cele doua orase.

Pe parcursul desfasurarii festivita?ii "Zilele Orasului Majdanpek", reprezentan?ii P
delega?iile prezente la diferite obiective semnificative ale orasului, reliefand similitudin
roman.
Delega?ia Primariei Municipiului Focsani a participat la festivitatea de deschidere a "Zilelor Orasului Majdanpek", in care s-au
istoria orasului, obiceiuri tradi?ionale, precum si la poten?ialul economic pe care il dezvolta comunitatea orasului, prin reprezen
domnul Nicu Michulec, reprezentant al delega?iei oficiale din partea Primariei Municipiului Focsani a transmis mesajul domnului Prim
Primaria localita?ii Majdanpek a fost reprezentata de domnul Primar Dejan Vagner, precum si de Presedintele Consiliului Loc
Bozinovic. Acestia si-au exprimat, public, respectul fa?a de ceta?enii orasului Focsani, precum si incantarea fa?a de infra?irea oras
In cadrul festivita?ii "Zilelelor Orasului Majdanpek" a fost prezent si domnul Consul al Romaniei in Serbia, Marius Olyver Dilo
infra?ire a oraselelor Majdanpek - Focsani, promovand astfel tradi?iile romanesti in Serbia, precum si zonele viticole vrancene.

Vizita delega?iei orasului Majdanpek ?n Focsani, cu ocazia Festivalului Interna?ional al Viei si Vi

Bachus 2017

Dupa ce, la inceputul lunii septembrie, am raspuns cu drag invita?iei administra?iei locale sarbe pentru a participa la zilele orasul
sa discutam cateva dintre planurile comune ale celor doua orase, referitoare, in principal, la posibile colaborari din sfera culturala si
Reprezentan?ii ambelor orase au primit cu placere ideile pentru cooperare complexa pe viitor, reiterandu-ne disponibilitatea si b
activita?i utile si interesante.

Vizita Excelen?ei Sale, Paul Brummell - Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania

La invita?ia Primariei Municipiului Focsani si a lui Bernard Cheere, organizatorul Focsani Blues Festiv
Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummel, a venit la Focsani pentru a doua oara
diplomatic in Romania.

Astfel, in data de 8 septembrie, primarul Cristi Valentin M
vizita Excelen?ei Sale, Paul Brummell - Ambasadorul Re
Irlandei de Nord in Romania.
Discu?iile purtate cu Excelen?a Sa au facut referire in p
municipiului Focsani cu un oras din Marea Britanie, p
experien?e din toate punctele de vedere, atat cultural,
economic. Aflat la a doua vizita oficiala in Focsani, Domni
toate demersurile necesare pentru a identifica o regiune
cunoscut fiind faptul ca in Marea Britanie locuiesc mul?i focs
putea fi benefice in viitor pentru ambele par?i. Ambasado
Britanie este in continuare interesata sa investeasca in tara
"Construim si vrem sa dezvoltam un parteneriat de priet
Focsani si judetul Vrancea. Sunt foarte multi romani care studiaza, care lucreaza in Marea Britanie si v
comerciale si de investitii. Investitorii vin in continuare in Romania. In medie, 17 firme cu capital britanic
Romania. Cred ca este bine sa vina investitorii, pentru ca aveti o forta de munca foarte bine calificata,
costurile cu forta de munca sunt mai mici decat in alte tari ale Uniunii Europene. De asemenea, ave
priveste industria IT, iar asezarea geografica este foarte interesanta. Infrastructura poate sa fie mai bun
pentru regiunea Moldova", a spus ambasadorul Marii Britanii.
De asemenea, Excelenta Sa Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Pa
deschiderea Festivalului de Blues.
Vizita Excelentei Sale in Municipiul Focsani s-a dovedit a fi de bun augur in ceea ce priveste posi
social, cultural si economic intre Municipiul Focsani si un oras din Marea Britanie.

Cooperare Focsani - Alytus, Lituania

Dupa cateva contacte sporadice, ?n noiembrie 2016 o delegatie a Municipiului Focsani a efectuat o vizita ?n Alytus, Lituania, la
cu sutinearea E.S. Ambasadorul Romaniei in Lituania si Letonia, domnul Dan Adrian Barbulescu. Cu aceasta ocazie au avut loc d
reciproca, dar si pe tema unor posibile colaborari ?ntre cele doua orase.
Alytus a returnat amabilitatea si, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor, o delegatie formata din consilieri locali, participand ?n 24
dedicate acestui eveniment important, la Focsani.
Zilele orasului Alytus, Lituania, 15 - 18 iunie 2017
In perioada 15.06.2017 - 18.06.2017, Municipiul Focsani a participat la Zilele orasului Alytus, oras situat in sudul Lituaniei si ca
delegatie oficiala condusa de catre domnul viceprimar Ionu? Mersoiu, alaturi de consilierul local Dobre Alin Claudiu si Necoara
primarului orasului Alytus.
Delegatia a fost intampinata extrem de calduros de catre reprezentantii municipalitatii Alytus, caldura si ospitalitate care s-a m
durata a deplasarii. Prima zi a delega?iei focsanene in Alytus a debutat cu vizita la Castelul Insulei Trakai: reziden?a ?arului Alex
insula inconjurata de cinci lacuri interconectate, fiind singurul castel insular din Europa de Est.
In cea de-a doua zi, delega?ia oficiala din partea Municipiului Focsani a avut ocazia sa viziteze Compania Snaige. Compania a
produce si comercializeaza frigidere ?nca din anul 1966, 97% din produc?ia de frigidere fiind exportata. Snaige are o capaci
frigidere, congelatoare si racitoare verticale, cu un numar de 650 angaja?i. Frigiderele "Snaige" au fost premiate de cateva ori cu me
anului" din Lituania.
De asemenea, delega?ia focsaneana a avut deosebita placere de a vizita si Gimnaziul Alytus St. Benedict, scoala ce ofera el
baza si secundar, cu studen?i intre 7 si 19 ani. "Gimnaziul nostru urmareste nu numai educarea unui adevarat ceta?ean al Litua
spiritului si liberta?ii biblice, creand un catolic constient in societatea moderna", a fost mesajul transmis de catre conducere.
I
n dupa amiaza zilei de 16 iunie orasul Alytus a celebrat zilele orasului, eveniment ce a
weekend al lunii iunie. Delega?ia oficiala din partea Municipiului Focsani a asistat
"Parade of Alytus citizens "Colorful Alytus" - expozi?ii de arta, pie?e de artizanat
delega?ia focsaneana a luat parte si la evenimente devenite deja tradi?ie: ridic
anun?area laurea?iilor premiului cultural, precum si decernarea titlului onorific de ceta?
Vizita delega?iei focsanene in orasul Alytus s-a dovedit a fi de bun augur in ceea c
educa?ional dintre cele doua orase, stabilindu-se primii pasi spre derularea unor mici
acest prilej, Primaria Municipiului Focsani va face cunoscut catre municipalitate obice
intreprinse de elevii scolii gimnaziale din Lituania, ca un prim pas spre o posibila inf
Primar, cat si cu domnul Viceprimar, s-a decis ca pe viitor, orasele Alytus si Foc
colaborare pe plan social, cultural si economic.

Municipiul Focsani este ?nfratit cu orasul Tivoli, Italia, acordul de ?nfratire fiind semnat ?nca din 2012. Rel
presupun si participarea la proiecte culturale comune. Astfel, Ansamblul folcloric „?ara Vrancei" a sustinut m
prestatia lor fiind apreciata atat de gazde cat si de invitatii din alte localitati.
Totodata, ?n 2013, localitatea Saint-Amand-les-Eaux, din Franta, a propus si a organizat o manifestare, pe care au numit-o „Sap
au invitat delegatii reprezentative din orasele ?nfratite cu acest oras, dar si altele cu care orasele invitate sunt, la randul lor, ?nfr
fiind ?nfratit cu Tivoli, a fost invitat si a participat la aceasta manifestare, atat cu o delegatie formata din reprezentanti oficiali, c
Ansamblului folcloric „?ara Vrancei", la insistentele gazdelor.
Ulterior, ?n 2014 manifestarea a fost organizata ?n orasul Andernach, Germania - unde din nou Municipiul Focsani a participat, ia
organizata la Focsani si am avut invitati din diverse tari.
Orasul Tivoli reia seria acestor manifestari, devenite traditionale si a organizat, sub genericul „Festivalul popoarelor" o manif
promovare a traditiilor, la care au participat orasele cu care Tivoli este ?nfratit, Yugawara (Japonia), Delfi (Grecia), Focsani (Rom
(Franta).

Astfel, Municipiul Focsani a participat, ?n perioada 23-26 iunie 2017 la „Festivalul Popoarelor", cu o
delegatie reprezentativa, condusa de domnul primar Cristi Valentin Misaila si formata din oficiali, o
formula restransa a Ansamblului folcloric „?ara Vrancei" precum si un bucatar care a realizat
ateliere de pregatire mancare romaneasca traditionala pentru elevii unei scoli de gastronomie,
manifestarea fiind si una cu caracter de diversitate culinara.
Cu acest prilej a avut loc si o ?ntalnire oficiala a reprezentantilor oraselor prezente cu primarul ora
Proietti, fiind discutate stadiul relatiilor de cooperare si creionate noi oportunitati de dezvoltare a acestora

SAPTAMANA EUROPEANA A FRATERNITA?II 2015
Edi?ia a III-a

Saptamana Fraternita?ii a fost organizata pentru prima data in anul 2013, la ini?iativa prietenilor din Saint Amand les Eaux, Fra
avut loc in anul 2014 la Andernach, Germania.
Anul acesta a fost randul municipiului Focsani de a organiza evenimentul " Saptamana Europeana a Fraternita?ii ", mom
reprezentan?i ai oraselor cu care exista rela?ii de prietenie, precum si ai oraselor infra?ite cu acestea.
Astfel, in perioada 7-10 mai, au fost prezente in orasul de pe Milcov delega?ii din
- Saint Amand les Eaux, Fran?a: dna. Corinne Moisan - consilier local, dl. Gil Gambiez - consilier local, si dl. Léon Desmenez - exp
- Andernach, Germania: dl. Claus Peitz - primar, dna. Roswitha Peitz, dl. Christoph Maurer - purtator de cuvant.
- 's-Hertogenbosch, Olanda: Dl. Herman Loerakker - expert comunicare.
- Orhei, Republica Moldova: dl. Vitalie Colun - primar, dl. Iurie Garstea - director Poli?ie locala.

In prima zi dedicata evenimentului, oaspe?ii au fost invita?i sa ia parte la discu?ii si sa identifice posibile domenii de colaborare
Bacinschi, de dl. viceprimar Marius Iorga, de consilieri locali si de reprezentan?i mass-media - in cadrul Conferin?ei "Cooper
, desfasurata la Ateneul Popular "Maior Gh. Pastia".
La finanul conferin?ei de lucru, to?i cei prezen?i au fost invita?i sa ia parte la Vernisajul expozi?iei foto-documentare "Orasele
potrivit pentru fiecare dintre delega?ii sa vorbeasca celorlal?i despre orasul pe care il reprezinta. Vizita la Ateneul Popular s-a f
camera sus?inut de artisti ai Orchestrei de Camera "Unirea".
Dupa-amiaza a fost dedicata prezentarii unor exemple de succes in implementarea de proiecte cu finan?are europeana. Astfe
Scoala "Stefan cel Mare" din Focsani, edificiu reabilitat recent, lucrarile fiind finalizate in anul 2014. Urmatoarea vizita a fost la
termica - SC ENET SA, unde a fost finalizat, de asemenea in 2014, unul dintre cele mai ambitioase proiecte, anume Reabilitarea sis
la nivelul municipiului Focsani.
La finalul zilei, oaspe?ii straini, impreuna reprezentan?i ai administra?iei publice locale si nu numai, au fost invita?i
Spectacolul muzical-coregrafic "Ca la zi de sarbatoare" sus?inut de Ansamblul Folcloric Profesionist "?ara Vrancei" , av
viziteze Expozi?ia de arta tradi?ionala organizata cu aceasta ocazie la sediul Ansamblului Folcloric.
Ziua de 9 Mai a fost sarbatorita asa cum se cuvine. In cadrul manifestarilor dedicate Zilei Independen?ei si Zilei Europei, m
avut ocazia de a depune coroane de flori in memoria eroilor neamului la Monumentul Independen?ei si de a asista la un scur
defilarea garzii de onoare. A urmat o vizita in Parcul Schumann, unde au avut loc mini-concerte sus?inute de Forma?ia Corala
Ansamblul Folcloric"?ara Vrancei".
In a doua parte a zilei, membrii delega?iilor straine au vizitat Muzeul de istorie, Colegiul Na?ional Unirea - care a fost, de ase
finan?are din fonduri europene, si Teatrul Municipal "Maior Gh. Pastia", unde le-a fost prezentata frumoasa cladire a Teatrului,
monument de referin?a pentru municipiul Focsani.
Reprezentan?ii oraselor participante la Saptamana Europeana a Fraternita?ii 2015 au fost incanta?i de cele vazute pe mele
dorin?a de a reveni in orasul de pe Milcov si cu alte ocazii, in momente de sarbatoare cu semnifica?ie aparte pentru municipiul Focs

Saptamana Fraternitatii
Saint Amand les Eaux, Franta, 1- 5 mai 2013

In perioada 1-5 mai 2013, Municipiul Focsani a participat la manifestarea „Saptamana Fraternitatii" , desfasurata la Saint A
delegatie oficiala careia s-a alaturat si o parte din Ansamblul Folcloric Profesionist „Tara Vrancei".
Delegatia a fost intampinata extrem de calduros de catre reprezentantii municipalitatii Saint Amand les Eaux, caldura si ospitalitat
pe intreaga durata a deplasarii.
La manifestarile derulate in aceasta perioada au participat reprezentanti din 6 orase europene si anume: Saint-Amand-les-Eaux (F
Focsani (Romania), Tivoli (Italia), Farnham (Anglia) si Ekeren (Belgia). Manifestarea a fost realizata la initiativa primarului orasului S
Bocquet si a avut ca ratiune invitarea oraselor infratite cu Saint Amand dar si a celor infratite cu acestea, sub deviza: „Prietenii

mei!" Activitatile derulate cu acest prilej au avut ca scop cunoasterea reciproca a oraselor participante, descoperirea de preocupa
colaborare viitoare.
Astfel, reperele oficiale le-au constituit:
- Vineri, 3 mai, Primaria orasului Saint Amand les Eaux - vernisajul expozitiei foto-documentare realizate cu materialele trimise de o
ocazie exponatele Municipiului Focsani au fost extrem de apreciate de catre toti participantii.
- Vineri, 3 mai - Monumentul Eroilor - depunerea de jerbe de flori din partea tuturor oraselor participante, la Monumentul Eroilor din c
- Vineri, 3 mai, Teatrul Saint Amand les Eaux - dezbatere publica pe tema „Importanta relatiilor de infratire si viitorul acestora intr
reprezentantii oraselor:
- Alain Bocquet, primar Saint-Amand-les-Eaux (Franta)
- Achim Hutten, primar Andernach (Germania)
- Dan Mihai Cazaciuc, reprezentant primar Focsani (Romania)
- Riccarda Tulli, reprezentant primar Tivoli (Italia)
- Stephen Hill, primar, Farnham (Anglia)
- Koen Palinckx, primar, Ekeren (Belgia)
Dezbaterea a fost moderata de un jurnalist si a continut o scurta prezentare a fiecarui oras, urmata de discutii libere pe tema coo
educatie, tineret si cultura. Publicul participant a fost extrem de interesat si au existat multe interventii din sala si intrebari adresate p
- Sambata, 4 mai, Sala de Sedinte a Consiliului Local Saint Amand les Eaux - seminar pe tema cooperarii la nivel local si a identific
initiativei „Saptamana Fraternitatii".
La acest seminar au participat toate delegatiile oficiale si reprezentantii autoritatilor locale din Saint Amand les Eaux, mass media, o
de interes civic. A fost subliniata importanta realizarii unor cooperari la nivel local, cooperari ce pot constitui o baza solida pentru
Discutiile au demonstrat atat diversitatea situatiilor socio-politice, economice cat si diferentele evidente in modul de organizare s
locale. Totodata, insa, au fost constate o multime de preocupari comune si de posibilitati de colaborare reciproc avantajoase. Subl
importanta participarii directe a cetatenilor in cadrul unor proiecte comune, a devenit tema centrala a acestui seminar.
La propunerea d-lui Alain Bocquet, primarul Saint Amand les Eaux, delegatii au agreat ideea de extindere a „Saptamanii Fraternitat
intalniri anuale, de fiecare data in alt oras, dintre cele participante. Totodata s-a propus ca participarile sa fie largite ca si compo
oferit de Focsani, care prin grupul „Tara Vrancei" si spectacolele prezentate de acesta a oferit posibilitatea unei cunoasteri extinse a
In incheiere, reprezentantii oraselor, mentionati si mai sus, au semnat o declaratie comuna, prin care au propus continuarea si e
catre nivelul unor relatii de infratire si dezvoltarea manifestarilor „Saptamanii Fraternitatii", conform celor prezentate anterior. R
aceasta declaratie de principiu va fi supusa atentiei consiliilor locale, urmand ca ulterior, daca va fi acceptata, sa se concretizeze int
la baza derularii pe viitor a proiectului.
- Sambata, 4 mai, Teatrul Saint Amand les Eaux - spectacol de gala - sustinut de orchestrele simfonice „Armonie de Saint Ama
precum si de Ansamblul Folcloric „Tara Vrancei". Spectacolul a fost unul de inalta tinuta, maiestria artistilor fiind primita cu incantare
In afara acestor repere, au mai existat o multitudine de evenimente si intalniri precum si contacte bilaterale, intre reprezentantii
cetatenii orasului Saint Amand les Eaux.
Astfel, Ansamblul „Tara Vrancei" a sustinut cate doua spectacole pe zi in Centre rezidentiale pentru persoane varstnice si in scol
fiind extrem de bine apreciata.
La invitatia d-lui primar, delegatiile reunite au efectuat o vizita la Departamentul Tehnic al orasului, fiind prezentat modul de orga
departamentelor de prestari servicii in domeniul administrarii urbane - spatii verzi si sere, intretinere strazi si marcaje rutiere
apartinand administratiei locale, logistica pentru organizarea de evenimente diverse, pregatirea si servirea mesei pentru elevii scolilo
Propunerea rezultata in urma acestor discutii este una extrem de interesanta si benefica pentru toti participantii. Organizarea an
in fiecare oras, mentinerea unor relatii de colaborare si eventuala extindere a acestora la nivel de infratiri intre orase dar si aceas
constituie o oportunitate deosebita pentru Municipiul Focsani.
Focsani - Tivoli, orase infratite

Relatia dintre Focsani si Tivoli, Italia, a demarat in 2007, in urma eforturilor depuse de o Asociatie a romanilor ce traiesc in Tivol
relatii au fost tocmai cei peste 6.000 de focsaneni sau vranceni care locuiesc si lucreaza in Tivoli. Plecand de la aceasta realit
Romaniei la Tivoli, cu oficialitati si cu Ansamblul Folcloric „Tara Vrancei".
Desi o perioada relatiile au stagnat, influentate fiind de diferite evenimente locale sau internationale, anul acesta Tivoli a reluat in
orasele noastre, iar noi am raspuns cu acelasi elan.
Astfel, intre 6 si 10 octombrie 2011, o delegatie reprezentativa din Focsani a mers din nou la Tivoli pentru o manifestare extrao
noastre. Delegatia a fost condusa de dl. primar Decebal Bacinschi si a inclus pe domnii domnul Vasile Dobre, viceprimar si domn
Radu Nitu si Nicolae Tanase.
Municipalitatea Tivoli a organizat, cu aceasta ocazie, un eveniment cu tripla semnificatie: a fost semnat un protocol premer
Focsani, s-a semnat acordul de infratire intre Tivoli si Delphi, Grecia si s-au aniversat 10 ani de cand s-a realizat infratirea intre T
din Franta.
Important si remarcat de toti participantii este faptul ca aceste relatii au demonstrat principiul matematic de tranzitivitate, iar g
bucuroase sa constate ca relatia de prietenie include acum patru membri. Acest lucru a fost usor de observat inclusiv din cuvanta
municipalitatilor prezente. Cu aceasta ocazie a fost semnat Protocolul in vederea infratirii Intre Municipiul Focsani si Orasul Ti
ulterioare pentru finalizarea acestui viitor Acord.
In decembrie 2011 Consiliul local Focsani a aprobat Hotararea nr. 349 - privind aprobarea acordului de infratire intre Municipiu
Romania si orasul Tivoli, din Republica Italiana.
Raspunzand invitatiei adresate de domnul primar Decebal Bacinschi, in numele Municipiului Focsani, in perioada 23-26 Ianuarie 2
o delegatie reprezentativa a orasului Tivoli, condusa de primarul acestui oras, Domnul Sandro Gallotti. Totodata, alaturi de aceasta
ca oaspeti reprezentantii orasului Saint Amand Les Eaux, din Franta.
Semnarea Acordului de Infratire dintre Focsani, Romania si Tivoli, Republica Italiana a avut loc in ziua de 25 Februarie 2
a Ateneului Popular "Mr. Gh. Pastia" Focsani. In cuvintele adresate de cei doi primari participantilor la acest moment festiv, s-a dist
unui act prea mult amanat, din conditii obiective si dorinta comuna de identificare de noi oportunitati de colaborare.
Alaturi de acestia, reprezentantii orasului Saint Amand Les Eaux, din Franta s-au declarat incantati de initiativa si au tinut sa pre
de prietenii din Tivoli, oras cu care sunt infratiti de 10 ani, cat si de noii prieteni din Focsani, pe care i-au cunoscut mai intai tot
transmis invitatia orasului lor pentru participarea in 2013 la o "Saptamana a fraternitatii", la care vor invita toate orasele infratite dar
relatii de infratire.
Relatia de solidaritate ‘s-Hertogenbosch - Focsani

Intre Municipiul Focsani si ‘s-Hertogenbosch, Olanda, exista o relatie de solidaritate, concretizata printr-un Acord, semnat in 1

coordonatele programului de cooperare, in domeniile: Sanatate, Invatamant, Salubritate, Alimentare cu apa, Administratie Publica L

Din septembrie 2000 Fundatia 's-Hertogenbosch - Focsani se ocupa de coordonarea proiect
olandeza, intre organizatii din 's-Hertogenbosch si Focsani.
Fundatia este finantata de catre Primaria ‘s-Hertogenbosch. Scopul fundatiei este stimularea, coordonarea si sustinerea activitati
cadrul relatiei de solidaritate. In acelasi timp se urmareste promovarea reciproca a intelegerii si implicarii intre locuitorii celor doua
activitati de informare si de programe de schimb. Proiectele au in principiu ca scop transmiterea de cunostinte si specializari de la o

In domeniul administratiei publice locale a fost propusa o noua abordare a relatiei administratiei locale cu cetatenii. In acest sens
care orasul a fost delimitat in 6 zone, fiecarei zone fiindu-i arondat un numar de 3-4 consilieri locali. Acestia, impreuna cu gru
reprezentanti ai cetatenilor, agentilor economici si institutiilor din zona, au identificat problemele prioritare ale comunitatii precum
rezolvarea acestora. Contactul direct cu cetatenii si implicarea acestora in procesul decizional s-a extins, in acest an aflandu-ne
bugetului local prin proces participativ. Audierea publica ce are ca tema proiectul bugetului local, este finalizarea unui intreg pr
propunerilor cetatenesti, precum si de dezbatere ale variantelor de buget, in fiecare zona in parte.

In acelasi scop, al imbunatatirii relatiei administratie-cetatean, cu sprijinul partenerilor olandezi, a fos
finalitate Centrul de Comunicare al Primariei Focsani. Rezultatele sunt mai mult decat evidente. Centrul a
functionalitatea sa fiind pusa in valoare inca din prima zi. Un mediu de lucru placut, in care cetateanul e
bariera „ghiseului" cu care eram deja neplacut obisnuiti, un sistem de evidenta computerizata, eficient si
cu abilitati de comunicare, sunt doar cateva din caracteristicile pe care ni le-am propus ca definitorii pen
cetatenii. Daca am reusit sau nu, va las pe dumneavoastra sa decideti.

In derulare se afla doua mari proiecte ce se refera, unul la amenajarea unui parc din Municipiul Focsani, in comun de catre sc
Agricol) si ‘s-Hertogenbosch (Groen School), cu sprijinul administratiei locale.
Actualul Parc „Vlahuta" va fi complet reamenajat in primavara anului 2004 iar celalalt la construirea in comun, impreuna cu o firm
unui bloc de garsoniere, cu destinatia de locuinte sociale. Si acest proiect va fi incheiat in vara anului 2004.

„Curricullum Greening Europe" - Proiectul este finantat prin intermediul Programului „Leonardo da Vinci" si are, ca obiectiv
scolare in domeniul introducerii educatiei ecologice in invatamantul vocational. Un proiect important, avand parteneri din Olan
Spania, Grecia si Germania. Singura tara din Europa de Est reprezentata a fost Romania, prin intermediul Grupului Scolar de C
Experienta castigata pe parcursul a aproape 3 ani de cooperare cu acesti colegi din alte tari reprezinta unul din principalele rezu
finala a proiectului a avut loc la Focsani, in perioada 5-8 Noiembrie 2003. Aceasta demonstreaza nu numai ca activitatea noastra a
pe care partenerii straini il manifesta pentru a cunoaste cu adevarat realitatile locale, ale tarii noastre.

„Potentialul Energiei Eoliene I" - Proiectul s-a derulat in perioada 1999 - 2002 si a fost finantat de Uniunea Europeana prin Prog
de parteneri din Spania, Italia, Slovenia si Slovacia, Focsani-ul a reprezentat Romania intr-un proiect ambitios, de extindere a utili
Studiul realizat prin acest proiect a parut poate multora un rezultat nesemnificativ dar este, la ora actuala singurul realizat din tara.
Etapele derularii proiectului :
● Evaluarea potentialului de energie eoliana al fiecareia dintre regiunile participante:
● Analizarea restrictiilor referitoare la procesul de exploatare a energiei eoliene in fiecare dintre aceste regiuni.
● Elaborarea unui Plan Eolian pentru fiecare regiune in parte
● Planificarea comunicarii si a difuzarii publice a Proiectului in fiecare dintre regiunele participante

Rezultatele proiectului
Realizarea Proiectului WEP I (1999-2002) de catre cele 5 regiuni europene care au participat in acesta a permis atingerea urmatoar
1. Fiecare dintre regiunele participante dispune in acest moment de un Plan Eolian in care se definesc:
● Zonele geografice viabile pentru producerea energiei electrice
● Potentialul energetic care trebuie instalat si cerintele de transport si de distributie a energiei electrice care se va produce
● Programul de construire de parcuri eoliene, efectele asupra mediului inconjurator care pot deriva si planul de restaurare a m
din acest proiect
● Costul implementarii Planului Eolian
● Procedura si formalitatile care trebuie urmate in cadrul proiectului, pana la executarea sa

2. Munca realizata in cadrul proiectului WEP I a permis cooperarea si schimbul de experienta pentru cel putin 10 experti din dome
din fiecare regiune participanta.
3. Toate entitatile participante din fiecare regiune a Proiectului au putut cunoaste in mod direct, prin vizitele realizate la parcurile eol
din Navarra, care este regiunea lider din Spania si din Europa in ceea ce priveste dezvoltarea energiei eoliene
4. Participarea si experienta participantilor in acest proces va facilita executia viitoare a acestuia

