
 

Vizita delegației germane din districtul Prignitz la două centre 

pentru persoane cu dizabilități din Aiud, în cadrul parteneriatului 

cu CJ Alba 

de Ziarul Unirea9 iulie 20190  

Astăzi, municipiul Aiud și Asociația Un Pas Înainte Alexandra au fost gazdele delegației 

germane din districtul Prignitz (landul Brandenburg), condusă de domnul Thorsten Uhe 

– Președintele Districtului. Vizita s-a desfășurat în contextul semnării unui acord 

bilateral de cooperare între Consiliul Județean Alba și Districtul Prignitz. 

 

Documentul prevede un parteneriat strâns în domenii precum turismul și promovarea turistică, 

cooperarea economică și încurajarea legăturilor comerciale, cooperarea în domeniul 

dezvoltării sociale, depopularea spațiului rural, mobilitatea tinerilor profesioniști, educație și 

formare. 

Ca model de bună practică, Asociația Un Pas Înainte Alexandra din Aiud a fost aleasă pentru 

prezentarea serviciilor medico-sociale pe care le furnizează. Cu această ocazie, delegații au 

vizitat cele două centre ale asociației, Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități și 

Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități. În acest context, delegația a donat centrului 

aparatură medicală și alte echipamente necesare desfășurării activității. 

Doamna Mirela Popa, Președinta asociației, a mulțumit delegației pentru donația făcută. 

Totodată, a mulțumit Consiliului Județean Alba, reprezentat la evenimentul de domnul 

Vicepreședinte Marius Hațegan, pentru parteneriatul pe care îl derulează și pentru 

oportunitatea creată, aceea de a intra în contact cu reprezentanții delegației din Germania și de 

a stabili legături pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale. 

În același timp, doamna Mirela Popa a mulțumim Primăriei municipiului Aiud, reprezentată la 

eveniment de domnul Administrator public Liviu Florea, pentru parteneriatul pe care îl 

derulează și pentru sprijinul continuu acordat în desfășurarea activității asociației. 
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Besuch der deutschen Delegation aus dem Landkreis Prignitz in zwei Zentren für Menschen 
mit Behinderungen in Aiud in Zusammenarbeit mit dem Alba County Council 
von Unirea 9 Juli 20190 

Aiud und der Verein One Step Ahead waren heute Gastgeber der deutschen Delegation aus dem 
Landkreis Prignitz (Brandenburg) unter der Leitung von Herrn Thorsten Uhe - Landratspräsident. 
Der Besuch fand im Rahmen der Unterzeichnung eines bilateralen Kooperationsabkommens 
zwischen dem Alba County Council und dem Prignitz District statt. 

Das Dokument sieht eine enge Partnerschaft in Bereichen wie Tourismus und Tourismusförderung, 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Förderung von Handelsbeziehungen, Zusammenarbeit im 
Bereich der sozialen Entwicklung, Entvölkerung des ländlichen Raums, Mobilität junger 
Berufstätiger, allgemeine und berufliche Bildung vor. 
Als Musterbeispiel für bewährte Verfahren wurde die Alexandra Pass Association in Aiud 
ausgewählt, um die von ihr angebotenen medizinisch-sozialen Dienstleistungen vorzustellen. Bei 
dieser Gelegenheit besuchte die Abordnung die beiden Zentren des Vereins, die Kindertagesstätte 
für behinderte Menschen und die Kindertagesstätte für behinderte Kinder. In diesem 
Zusammenhang spendete die Delegation dem medizinischen Zentrum unter anderem Geräte, die 
zur Durchführung der Aktivität erforderlich sind. 

Frau Mirela Popa, Präsidentin des Vereins, dankte der Delegation für die geleistete Spende. 
Gleichzeitig dankte er dem Alba County Council (Landkreis), vertreten durch den Vizepräsidenten 
Marius Haţegan, für seine Partnerschaft und die Gelegenheit, mit Vertretern der deutschen 
Delegation in Kontakt zu treten und Kontakte für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen zu 
knüpfen. 
Gleichzeitig dankt Mirela Popa dem Rathaus von Aiud, vertreten durch den öffentlichen 
Verwalter Liviu Florea, für die von ihr geführte Partnerschaft und die kontinuierliche 

Unterstützung der Aktivitäten des Vereins. 


