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Informare 
la 5 mai 2009 

 
Pentru anul 2009 asociatia noastra si-a propus ca, impreuna cu partenerii din Ille et Vilaine, sa privilegieze 
trei programe : Apel la proiecte pentru Centrele de documentare si informare din judet,  Centre de vacanta 
pentru copii din rural si Agricultura si dezvoltare rurala. 
 
Pentru a prezenta aceste prioritati ale cooperarii echipa executiva a asociatiei s-a intalnit cu structurile si 
persoanele resursa, in principal din comunele care au parteneri in Ille et Vilaine, dar si din afara acestei 
retele. 
 
Prin aceste intalniri ne-am propus sa prezentam asociatia Ille et Vilaine – Sibiu, obiectivele sale,  
proiectele din cadrul cooperarii si conditiile in care comunele pot beneficia de aceste proiecte.  
 
Am pastrat apoi contactul cu colaboratorii vizitati, am asigurat consiliere in vederea participarii la proiecte, 
am selectat proiectele si structurile participante. 
 
Obiectul prezentei informari este situatia la zi in cadrul celor trei programe amintite. 
  
Apel la proiecte in CDI  
 
Obiectivul APIVS este de a facilita crearea unui cadru de comunicare eficienta in comunitatile rurale prin 
valorificarea potentialului institutional. 
 
In urma invitatiei lansate, in parteneriat cu Casa Corpului Didactic Sibiu, in perioada 23-31 martie 2009 au 
fost depuse 11 proiecte provenind din urmatoarele Centre de Documentare si Informare : Agnita, Biertan, 
Carta, Gura Raului, Marsa, Micasasa, Mosna, Pauca, Rau Sadului, Rasinari (Sc. S.P. Barcianu), Sura 
Mica.  
 
Unele proiecte au fost considerate neeligibile pentru : a) neincadrarea in obiectivul général ; b) activitati 
care nu se desfasoara in CDI; c) neatragerea in proiect a institutiilor sau organizatiilor din comunitate. 

• « Copiii si portul popular » - propus de Centrul de Documentare si Informare al Scolii cu 
clasele I-VIII Pauca 

• « Cartea, un paradis al visarii » - propus de Centrul de Documentare si Informare al 
Colegiului Tehnic Agnita 

 
Alte proiecte nu au fost retinute intrucat au obtinut punctaje prea mici,  sub limita de 110 puncte :  

• « Comunicarea – puntea relatiilor interumane » – propus de Centrul de Documentare si 
Informare al Grupului Scolar Industrial din Marsa 

• « Arta comunicarii in societate » - propus de Centrul de Documentare si Informare al Scolii 
cu clasele I-VIII din Micasasa 

• « CDI – Emil Cioran – poarta deschisa spre comunitate » - propus de  Centrul de 
Documentare si Informare al Scolii « Sava Popovici Barcianu » din Rasinari 

 
Pentru a oferi aplicantilor posibilitatea de a-si imbunatati punctajul realizat, a fost organizata o sesiune de 
prezentare a proiectelor eligibile. Dupa rescrierea unor proiecte si ameliorarea altora, un numar de sase 
CDI –uri din judet vor beneficia de cofinantare : 
 

1. CDI  Râu Sadului, cu proiectul « Parteneriat cu parintii » -151 de puncte, 630 euro. 
2. CDI CârŃa, cu proiectul « CDI – deschiderea mea spre comunitate si spre lume »  
      149 de puncte, 620 euro. 
3. CDI  Sura Mica, cu proiectul « Lumea la care visam » - 146 de puncte, 615 euro.   
4. CDI Gura Râului, cu proiectul « Parinti si copii, ne jucam in CDI » - 144 de puncte, 609 euro.       
5. CDI Biertan, cu proiectul  « Sa ne cunoastem » - 123 puncte, 550 euro 
6. CDI Mosna, cu proiectul « Comunicarea – punte de legatura intre oameni » 
       116 puncte, 530 euro. 
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Scolile care au avut proiectele selectionate au inceput derularea actiunilor, urmand ca APIVS impreuna cu 
CCD sa faca monitorizarea pe teren si evaluarile finale. 
 
Bugetul general al proiectul este de 5900 euro 
 
Centre de vacanta in rural  
 
Obiectivul APIVS este de a favoriza dezvoltarea conceptului de animatie pentru copii (6 – 14 ani) prin 
implicarea actorilor locali. 
 
Pentru atingerea acestui obiectiv asociatia noastra s-a acreditat ca furnizor de formare pentru animatori de 
centre de vacanta si a organizat trei sesiuni de formare. 
 
Am convenit cu partenerii francezi asupra unui set de criterii care sa conduca la organizarea centrelor de 
vacanta din rural cu un grad cat mai ridicat de profesionalism: 

1. Proiectul sa fie acceptat de comunitate 
2. Sa existe un purtator de proiect clar identificat care isi asuma responsabilitatea organizarii. 
3. Sa existe animatori de centre de vacanta profesionisti, formati de APIVS. 
4. Sa existe conditii logistice de organizare a centrului de vacanta 
Implicarea financiara a comunitatii constituie un avantaj. 
 

Indeplinirea acestor criterii a oferit posibilitatea unor comune din judet sa beneficieze de cofinantare din partea 
cooperarii Sibiu - Ille et Vilaine  si a Consiliului judetean. 
 
Analiza situatiei din fiecare comuna, facuta impreuna cu diversii actori – asociatie locala, scoala, primarie - 
a aratat ca nu toate raspund pentru moment cerintelor, chiar daca ideea a fost bine primita si exista sprijin 
din partea comunelor franceze partenere. 
 
 Alaturat se afla situatia comunelor unde se vor desfasura centre de vacanta in vara lui 2009. 
 

Nr.crt. Comuna Perioada Numar de copii  
Animatori 

români  
Animatori 
francezi 

1 Copsa Mica 20 - 31 iulie 70 5 2 

2 Talmaciu 3 -14 august 50 3 2 

3 Rîu Sadului 13 -24 iulie 30 1 2 

4 Marpod 13 - 24 iulie 30 2 1 

5 Seica Mare(Buia) 13 - 24 iulie 40 2 2 

6 Cârtisoara 13 - 24 iulie 30 1  

7 Scoala nr. 6* 13 - 24 iulie 80 6 2 

8 Turnu Rosu 17 - 28 august 30 2   

9 Rasinari 15 - 20 iunie 30 2 1 

           
 
* Cartierul Hipodrom are ca partener comuna Torigne Fouillard si din acest motiv Scoala nr.6 beneficiaza 
de sprijinul cooperarii Ille et Vilaine – Sibiu. 

 
Bugetul total al proiectului este de 7.200 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.  
 
Actiunea 1 - Reuniuni locale cu agricultorii si ana liza tehnico-economica a fermelor 
 
Impreuna cu partenerii de la Camera de agricultura din Ille et Vilaine am pornit de la concluziile actiunilor 
din anii anteriori din domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale :  
 

- Un sistem de dezvoltare agricola centralizat si neconstructivist 
- Lipsa unor statistici publice si la indemana celor interesati asupra evolutiei productiei si a 

consumului 
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- Nu sunt identificate pietele (interne si externe). Fermierii vorbesc de export, dar de fapt se vinde la 
intermediari. 

- Se evoca adesea ameliorarea genetica dar se pare ca nu aceasta este problema principala. 
- Nu exista abatoare sau unitati de prelucrare cuprinse intr-o filiera care sa includa fermierii ca factor 

de decizie si care sa aiba o piata identificata. 
- Producatorii nu fac inregistrari sistematice si nici o urmarire tehnica pentru analiza tehnico-

economica si pentru trasabilitate. 
- Lipseste un centru de control al performantelor 
- Cea mai mare parte a lucrarilor se face manual ( Un grajd nou, construit in 2008, a fost conceput 

pentru alimentatie, muls si curatenie manuale) 
- Exista informare dar nu si formare continua si deci lipsesc locurile unde ar putea sa se evidentieze 

liderii agricoli. 
- Lipsesc verigi intre agricultori si institutii publice  
- Agricultorii au uneori  probleme cu autoritatile locale (piedici, sabotaje, deturnari etc.) 
- Agricultorii isi asuma cu greu responsabilitati in numele profesiei si nu dispun de nici un mijloc de 

animatie, intruniri si dezbateri 
- GAL – urile nu au finantare pentru a recruta si a forma un animator de dezvoltare rurala teritorial 

 
O prima actiune va avea loc in perioada 27 – 29 mai 2009, in zona Seica Mare. 
 
Partenerii francezi care vor lucra cu grupul pregatit de asociatia noastra sunt : Jean Cezard – directorul 
directiei departamentale de agricultura si teritorii, Gilles Guillomon, agricultor, secretar al Camerei de 
agricultura din Ille et Vilaine si Catherine Dupont – director in cadrul Camerei de agricultura. 
 
Grupul de lucru roman este format din consultanti OJCA, agenti agricoli, lideri agricoli si specialisti din 
teritoriu. Estimam un numar de peste 60 de participanti la aceasta actiune : organizatori, invitati francezi, 
grupul de lucru roman si publicul caruia i se vor prezenta rezultatele analizelor.  
 
Program : 
Miercuri 27 mai  - Intalnire la Seica cu grupul de lucru, instalare, prezentarea actiunii concrete, tur de masa  
                             si aflarea asteptarilor fiecaruia, prezentarea instrumentelor si metodelor de lucru 
Joi 28 mai          - Deplasare in teritoriu, si efectuarea analizei pentru 4 ferme cu caracteristici diferite. 
Vineri 29 mai      - Colectarea si sistematizarea rezultatelor analizei, expunerea rezultatelor in fata   
                             agricultorilor din zona si dezbateri. Vor participa si reprezentanti ai administratiei locale. 
 
Bugetul estimativ al actiunii este de 3200 euro. 
 
Actiunea 2 – Organizarea concursului „Comorile din Tara Oltului” 
 
Este vorba de cea de-a doua editie a unui concurs de orientare turistica si cunostinte generale, in care 
comunele din acest  tinut vor fi reprezentate de echipe de copii cu varsta de 13-15 ani. 
 
Obiectivul asociatiei noastre este de a mobiliza reprezentanti ai comunelor in organizarea acestui concurs 
itinerant, intr-un proiect de tip LEADER, impreuna cu GAL Tara Oltului. 
 
Grupul de organizatori este format din reprezentanti ai scolilor din teritoriu, Asociatia „Prietenii Avrigului”, 
Asociatia ‚Amicii muntilor”, GAL Tara Oltului si APIVS. Dupa primele patru intalniri ale organizatorilor au 
fost stabilite cateva dintre coordonatele editiei 2009:  gazda va fi comuna Boita, perioada de desfasurare 
31 iulie – 2 august, echipele, alcatuite din cate 6 tineri, vor reprezenta 9 localitati din teritoriu. 
 
Bugetul estimativ al proiectului este de 1800 euro, la care se adauga valorizarea din partea organizatorilor 
si a comunei gazda.  
 
Alte actiuni din cadrul programului „Agricultura si dezvoltare rurala” se vor desfasura in lunile septembrie, 
octombrie si decembrie. 
 
 
 
 
    05.05. 2009                                                                                                              Valentin Arvunescu 
                                                                                                                                        Director executiv 


