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Primăria oraşului Sântana, în parteneriat cu Primăria Elek (Ungaria) şi Primăria Grăniceri, 

implementează, în perioada aprilie 2011-martie 2012, proiectul “Vatra folclorică Elek-Sântana-
Grăniceri - Craddle of the folkloric culture Elek- Santana-Graniceri” - HURO/0901/152/2.5.1. 
 
Obiectivul general al proiectului este reînvierea tradiţiilor şi obiceiurilor populare ale zonei 
transfrontaliere Elek-Sântana-Grăniceri. 
 
Obiective specifice: reînvierea Jocului de Duminică, reînvierea Tradiţiilor de Crăciun  şi tipărirea unei 
cărţi care să conţină elemente culturale comune: cântece, strigături, port popular, colinde, coregrafie 
dans popular, etc. 
 
Activităţile principale: două tabere culturale comune (Moneasa şi Elek); Jocul de Duminică; colindatul 
cu “clănetele” în cele trei comunităţi partenere; montarea unui dans popular cu elemente comune din 
vatra folclorică Elek-Sântana-Grăniceri; culegere material în vederea editării cărţii. 
 
Urmare a implementarii acestui proiect reprezentanţii celor trei comunităţi locale îşi vor întări relaţiile 
de colaborare. Rezultatele acestui proiect sunt achiziţionarea costumelor populare, şube tradiţionale 
de Comlăuş, instrumente muzicale pentru orchestra de taraf în vedere susţinerii jocului de duminică, 
etc. Impactul cel mai puternic asupra celor 3 comunităţi locale îl vor avea activităţile comune: 
introducerea unui dans popular nou în repertoriul fiecărui partener, colindatul cu ocazia sărbătorii 
Crăciunului precum şi o publicaţie bilingvă  conţinând elemente specifice din fiecare comunitate locală 
parteneră.  
 

Valoarea totală a proiectului este 95.659,90 euro, din care 32.300 euro reprezintă cheltuielile eligibile 
ale Primăriei oraşului Sântana.  
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi: 
 
Paşca Rozalia Mariana- asistent manager proiect 
Tel: (+4)0733037850/(+4)0257/462082 (int.25) 
Fax: (+4)0257/462117 
E-mail:  pasca.rozalia@gmail.com 
Site web : www.primariasantana.ro 
 
 

Proiectul “Vatra folclorică Elek-Sântana-Grăniceri” este implementat prin Programul de 
Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) şi este finanţat de 
Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-
finanţarea naţională a celor două state membre participante în program, Ungaria şi România. 
Obiectivul general al Programului este de a apropia actori economici, persoane şi comunităţi, 
cu scopul de a exploata mai eficient oportunităţile oferite de dezvoltarea comună a zonei de 
frontieră. 
 
 
 
 
 
 

           Conţinutul acestui material nu reflectă în mod necesar poziţia Uniunii Europnene. 
 
 

 


