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 O tabara dedicata descoperirii    

Editia I , 22 – 24 august 2008 

 

 

Un proiect realizat de Asociatia de prietenie “Ille et Vilaine – Sibiu ” , Scoala cu clasele I – 

VIII Matei Basarab Tr.  Rosu, GAL Tara Oltului, Centrul de Informare Turistica Avrig si 

Asociatia Prietenii Avrigului 

  



 

SCURTA  PREZENTARE A ASOCIATIEI « Ille et vilaine – Sibiu » 

Asociatia de prietenie “Ille et Vilaine – Sibiu” a luat fiinta in anul 1994 cu scopul principal de a 

gestiona cooperarea dintre judetul Sibiu si departamentul Ille et Vilaine din Franta. 

In prezent peste 15 comune din judet si inca 5 din afara judetului au parteneri in depatamentul 

francez. Aceste relatii au evoluat spre ceea ce numim azi cooperare descentralizata si au condus la 

semnarea, in 11 iunie 2003, a unui Acord cadru de cooperare intre cele doua unitati administrative.  

Prin acest acord Consiliul General Ile et Vilaine a delegat coordonarea tuturor actiunilor de 

cooperare Aociatiei Solidarité 35 Roumanie (S35R), cu sediul in Rennes, iar Consiliul Judetean Sibiu, 

Asociatiei de Prietenie « Ille et Vilaine – Sibiu » (APIVS). 

 

In urma adaptarii prevederilor statutului la realitatile din Romania anului 2007 asociaţia si-a propus 

următoarele obiective : 

-  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 

 

Domeniile de actiune pe care APIVS le gestioneaza sunt : CDI – educatie – tineret ; Dezvoltare 

rurala – turism ; Copil – familie – cultura. In realitate o viziune integrata a dezvoltarii teritoriala face ca 

cele trei axe de cooperare sa se intrepatrunda sau sa fie legate printr-o serie de pasarele. 

 

Asociatia are sediul intr-un imobil care insumeaza pe trei nivele peste 450 mp, fiind 

coproprietara impreuna cu asociatia franceza partenera S35R. In acest spatiu, cunoscut sub numele de 

Casa Ille et Vilaine (sau Casa franceza) functioneaza o Mediateca, un Spatiu informatic si un Centru de 

cooperare si de resurse pentru asociatiile din comunele infratite ale judetului.  

 

Incepând cu anul 2005 Consiliul judetean Sibiu pune la dispozitia Asociatiei un angajat, detasat 

pentru Programul Dezvoltare rurala - turism, ceea ce mareste la trei numarul total de Coordonatori de 

programe, acoperindu-se astfel toate axele de cooperare cu departamentul Ille et Vilaine.  

 

         Valentin Arvunescu 

                                                                                                                         Director executiv 
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         Este o actiune a societatii civile menita sa sensibilizeze copii cu varste cuprinse intre 

12 – 15 ani asupra bogatiilor materiale si imateriale , construite sau naturale care se afla 

in spatiul lor de viata si in spatiul mai larg al Tarii Oltului  

        Proiectul se vrea a fi unul de lunga durata , actiunea “Comorile din Tara Oltului ” 

organizandu-se in fiecare an in alta localitate din aceasta zona . La aceasta actiune vor 

participa 9 echipaje mixte din localitatile din Tara Oltului . Din Avrig  vor participa doua 

echipaje . 

        Localitatile din care vor proveni concurentii sunt : Boita , Turnu Rosu, Racovita , Avrig 

, Porumbacu, Cîrţa , Cârţișoara , Arpasu de Sus . 

        Perioada actiunii : 22 – 24 august 2008  

       Localitatea  gazda pentru editia 2008 : Turnu Rosu  

       Vârsta concurenţilor : 12 – 15 ani 

       Obiectivul general este identificarea si formarea unor tineri din aceasta zona pentru a 

fi capabili sa faca o prezentare a teritoriului si un ghidaj turistic. Actiunea sub forma de 

concurs de orientare turistica , cunostinte generale , abilitati de lucru in echipa , calitati 

artistice etc. este menita sa indetifice aceste calitati la tinerii participanti. 

Persoane de contact : Grancea Maria  0748 120 970 

                                     Napeu Victor  0731 707 970                                     

                                               Moldor Maria Mirela 0740 756 193 

Va multumim !  

 

 

 


