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Informare  
02.02.2009 

 
I.  Documente care reglementeaza cooperarea descent ralizata si rolul APIVS 
 
Conventia cadru de cooperare descentralizata Sibiu – Ille et Vilaine  (HCJ 47/ 11.06.2003 ) 

- Obiect – intarirea schimburilor intre parteneri, in cadrul statutelor lor si al reglementarilor referitoare la 
actiunile de cooperare descentralizata 

- Conditii pentru proiecte 
o Sa se inscrie in domeniile de competente cale CG si CJS 
o Sa corespunda domeniilor de interventie determinate APIVS si S35R 

- Partile se angajeaza sa faciliteze realizarea proiectelor prin punerea la dispozitie a mijloacelor si serviciilor 
de care dispun 

- Trebuie acordul partilor pentru alegerea proiectelor si modalitatilor de realizare 
- Toate partile vizate de proeict isi vor mobiliza resurse financiare si umane pentru a-si indeplini 

responsabilitatile care ii revin. 
- Centrul tehnic de cooperare - APIVS va facilita actiunile de cooperare prin punerea la dispozitie a 

mijloacelor sale.  
- S35R si APIVS vor avea un rol de coordonare si concertare intre componentele societatii civile purtatoare 

de proiect. 
- Asociatiile sunt actori privilegiati ai cooperarii descentralizate si ai accesului la spiritul cetatenesc 

european. 
 

Act aditional la Conventia cadru  (HCJ 21 / 22.02.2007) 
- Obiect – Precizarea conditiilor parteneriatului prevazut in Conventia – cadru, pentru perioada 2007 – 2009 
- Axe prioritare de cooperare : 1. Dezvoltare rurala durabila ; 2. Centre de documentare si informare ; 3. 

Copil – familie 
- Prioritatile se stabilesc anual in luna decembrie a anului anterior 
- Angajamente CG35 - subventie de 100000 euro pentru totalitatea proiectelor 
- Angajament CJS  

o Pune la dispozitie un salariat pentru realizarea proiectelor 
o Cofinanteaza proiecte de dezvoltare conform cu strategia sa de dezvoltare si cu prioritatile locale 
o Se informeaza regulat in scopul de a interveni in sprijinirea proiectelor gestionate de APIVS 

 
II.  Viziune, Scop, Obiective si Valori ale APIVS 
 
Scopul asociatiei   este Dezvoltarea teritoriala a judetului Sibiu  
 
Obiectivele asociatiei  : 
- Medierea cooperarii descentralizate Sibiu – Ille et Vilaine 
- Sprijinirea structurarii vietii asociative in judetul Sibiu – centru de resurse pt ONG 
- Aportul la elaborarea de politici publice si sprijinirea unei cetatenii active 
- Cooperarea regionala si europeana in domeni de interes pentru comunitate 
- Sprijinirea unor schimburi interculturale intre regiuni europene 
- Partriciparea activa in retele de ONG-uri nationale si internationale 
- Sustinerea programelor si serviciilor pentru tineret - centru de tineret 
- Organizarea de cursuri si schimburi in cadrul formarii continue pentru adulti 
 
Valorile asociatiei   : Transparenta, Buna credinta, Sinceritate, Spirit comunitar, Profesionalism, Responsabilitate 
 
Viziunea asociatiei  : APIVS se doreste un animator si un catalizator petru actorii implicati in buna guvernare locala : 
cetateni, structuri asociative, institutii si administratii locale.  
 
« Buna guvernare » este o conditie indispensabila pentru dezvoltarea durabila. In aceasta perspectiva Statul 
capata un rol de facilitator  sau catalizator, si se dezvolta un nou tip de actor care se situeaza intre Stat si piata : 
sociatatea civila si reprezentantii ei tipici, organizatiile neguvernamentale. 
 
« Buna guvernare » inseamna ca prioritatile politice, sociale si economice sunt fundamentate pe un consens larg la 
nivelul societatii si ca vocile celor dezavantajati si vulnerabili se pot face auzite atunci cand se iau decizii 
referitoare la alocarea resurselor. 
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« Buna guvernare » este o premisa necesara pentru dezvoltarea durabila intrucat capacitatea comunitatilor de a-si 
atinge obiectivele de dezvoltare depinde de calitatea guvernarii si deci de relatiile dintre puterea publica locala, 
sectorul privat si societatea civila. 

• Puterea publica locala este insarcinata cu organizarea si administrarea in teritoriu, are datoria de a asigura 
stabilitatea si echitatea, de a fi intermediar intre diferite interese spre binele colectiv, si de  a asigura 
servicii publice intr-o maniera responsabila 

• Sectorul privat cuprinde intreprinderile si sectorul nestructurat pe piata, de care depinde in parte crearea 
locurilor de munca si asigurarea veniturilor pentru imbunatatirea conditiilor de viata. 

• Organizatiile societatii civile sunt cele in jurul carora societattea se organizeaza voluntar. Ele formeaza a 
cea parte a societatii care face legatura intre indivizi, domeniul public si dimensiunea politica a comunitatii. 
Ele pot constitui o contra-pondere la puterea locala si permit supravegherea neregulilor sociale. 

 
O structura de guvernare, fie ea de nivel national sau local, isi respecta angajamentele, respecta legile si drepturile 
cetatenilor nu doar pentru ca a fost aleasa. O societate civila puternica este o contra-pondere care permite 
evitarea abaterilor de la democratie. 

           Laetitia Atlani-Duault – « Au bonheur des autres » 
    

 
III.  Proiecte propuse de APIVS in 2009 
 
Apel la proiecte in CDI  
 
Obiectivul APIVS este de a facilita crearea unui cadru de comunicare eficienta in comunitatile rurale prin valorificarea 
potentialului institutional. 
 
Proiectul se adreseaza unui numar de 30 de CDI din judet, care sunt chemate sa creeze instrumente pentru 
eficientizarea comunicarii cu comunitatea locala. Se estimeaza ca 20 dintre acestea vor depune proiecte. 
Prin conventia de cooperare cu Judetul Sibiu, CG35 subventioneaza proiectele din domeniul Educatie – CDI cu 10000 
euro. Din aceasta suma APIVS isi propune sa utilizeze 4000 euro, solicitand de la CJS un aport de aceeasi valoare 
pentru a completa fondul necesar de 8000 euro. 
 
Centre de vacanta pentru copii in rural  
 
Obiectivul APIVS este de a favoriza dezvoltarea conceptului de animatie pentru copii (6 – 14 ani) prin implicarea 
actorilor locali. 
 
Proiectul se adreseaza unui numar de peste 8 localitati din judet unde am identificat structuri organizatoare: Rasinari, 
Orlat, Riu Sadului, Talmaciu, Copsa Mica, Seica Mare, Mosna, Cartisoara s.a.  
Prin conventia de cooperare CG35 subventioneaza proiectele din domeniul Copil – familie cu 12000 euro din care 
2400 sunt alocati Fundatiei „Un copil o speranta”.  
Din cei 9600 ramasi APIVS doreste alocarea sumei de 4100 euro Centrelor de vacanta si a solicitat de la CJS, prin 
Agenda cultural-sportiva, 3200 euro. 
 
Proiecte agricole si de dezvoltare rurala  
 
Obiectivul APIVS este de a contribui la dezvoltarea rurala prin proiecte realizate impreuna cu structurile profesionale si 
administrative locale.  
 
1 – Seminarii cu agricultori in judetul Sibiu cu participarea unor specialisti francezi.  
2 – Sprijinirea si formarea liderilor agricoli pentru structurarea si organizarea profesiei – Deplasare in Franta la SPACE 
3 – Schimb de experienta pe tema LEADER cu Franta, Polonia si Luxemburg. 
4 – Valorificarea produselor traditionale – cooperare cu „Bienvenue a la ferme”. 
5 – „Comorile din Tara Oltului”  - proiect teritorial cu abordare LEADER 
 
Pentru aceste actiuni subventia CG35 este de 18000 euro. APIVS si AJTS impreuna cu Camera de agricultura 35 si 
cu „Bienvenue a la ferme”  colaboreaza in prezent pentru obtinerea unei cofinantari din partea MAE francez pe 
cooperare descentralizata.  
In afara finantarilor atrase prin proiectele de dezvoltare, participarea directa a APIVS are o valoare de aproximativ 
80000 euro pe an, din care 60000 provin in prezent de la Consiliul General Ille et Vilaine.  
 
 

02.02.2009             Valentin Arvunescu 
                                                                                                                          Director executiv 


