
 

INVITAŢIE 

„HURO-FEST” – Două ţări, un scop, succes comun! 

Stimaţi parteneri, 

Secretariatul Tehnic Comun are plăcerea de a vă invita la târgul în aer liber „HURO-FEST”, 
organizat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, 
în ziua de miercuri, 21 septembrie 2011, în piaţa centrală a oraşului Debrecen, cu 
începere de la ora 13:00. 

Scopul evenimentului este de a prezenta iniţiativele de cooperare transfrontalieră într-un 
cadru informal, creat de programe şi jocuri interactive, precum şi de o serie de spectacole 
artistice susţinute de artişti din România şi Ungaria. Totodată, acest târg doreşte să ofere un 
cadru propice pentru întărirea şi promovarea legăturilor de parteneriat între beneficiarii de pe 
ambele laturi ale frontierei.  

Programul târgului 

Corturi tematice 

Corturile tematice instalate în centrul oraşului Debrecen 
vor oferi vizitatorilor posibilitatea de a se familiariza cu 
ceea ce înseamnă specificul cooperării transfrontaliere, 
prin intermediul unor proiecte, unele aflate în curs de 
implementare, altele finalizate. 

În interiorul acestor corturi,vizitatorii vor avea ocazia de a 
consulta experţii STC şi IP, cu privire la diferite aspecte 

ale programului. Târgul constituie o bună ocazie pentru cei interesaţi de a întâlni organizaţii 
cu obiect de activitate şi interese similare, în ideea de a pune bazele unor viitoare 
parteneriate.  

Teme planificate 

1. Transport  
2. Comunicaţii 
3. Mediu, C+D, inovare    
4. Cooperare în domeniul afacerilor şi turism  
5. Educaţie, piaţa forţei de muncă, sănătate 
6. Activităţi people-to-people  

Programe de divertisment  

În Piaţa Kossuth din centru oraşului Debrecen, cu începere de la orele 14:00 va fi susţinut 
recitalul cvartetului de clarinet „Extravaganza”, urmat de dansul popular „Vatra 
folclorică Elek-Sântana-Grăniceri”, prezentat în comun de  un grup de dansatori 
provenind din cele trei localităţi menționate mai sus. 

Punctul culminant şi atracţia serii o reprezintă concertele celor două trupe,Persona, din 
Timişoara, şi Magashegyi Undergroud, din Ungaria, care vor urca pe scenă de la orele 16, 
respectiv 17.  



 

Cortul „Economic” 

La iniţiativa unora dintre beneficiarii de finanţare din cadrul programului  (Asociaţia pentru 
Promovarea Afacerilor în România, Camera de Comerţ şi Industrie din judeţul Hajdú-Bihar, 
Fundaţia pentru Sprijinirea Întreprinzătorilor din judeţul Hajdú-Bihar) va fi instalat un Cort 
Economic, care va oferi un cadru comun de discuţii şi dezbateri, pe mai multe secţiuni, şi 
diferite teme. Printre temele abordate vor fi aspecte a căror cunoaştere este indispensabilă 
pentru pornirea unei afaceri de succes de cealaltă latură a frontierei, cum ar fi potenţialul 
economic şi turistic al zonei de frontieră comună Ungaria - România, respectiv, asemănări şi 
deosebiri dintre sistemul fiscal şi piaţa muncii în cele două ţări, Totodată, vor fi examinate 
mai îndeaproape aspecte referitoare la înfiinţarea şi funcţionarea Grupărilor Europene de 
Cooperare Teritorială (GECT). 

Participarea la eveniment este liberă. 

Agenda evenimentului 

13:00 – Sosirea participanţilor 

13:30 – Deschiderea oficială 
 
14:00 – Recitalul cvartetului de clarinet „Extravaganza” 

14:30 - Prezentarea corturilor tematice şi concurs cu întrebări pe scenă 

15:00 – Vatra folclorică Elek-Sântana-Grăniceri 

15:30 - Prezentarea corturilor tematice  

16:00 – Concert Persona  

16:30 – Prezentarea corturilor tematice 

17:00 – Concert Magashegyi Underground  

18:00 – Închiderea evenimentului  

 
STC îşi rezervă dreptul de a modifica Agenda evenimentului. 

 

Vă aşteptăm cu drag! 

Echipa STC 


