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Raport de activitate 

2009 

 
 
Asociatia noastra isi bazeaza activitatea pe viziunea, misiunea, obiectivele si valorile pe care si le-a ales 
pentru a se defini. Folosirea acestor repere in conceperea si planificarea actiunilor sau cu ocazia rapoartelor 
de parcurs sau de sfarsit de an ne ajuta la o mai buna orientare si auto-evaluare. 
 
Viziune  : Capacitatea unei comunităţi de a se dezvolta depinde de calitatea guvernării sale, determinată de 

relaţiile dintre puterea publică, sectorul privat şi societatea civilă. 

APIVS se doreşte un centru de resurse, de animare şi de catalizare pentru actorii participanţi la buna 

guvernare locală: cetateni, structuri asociative, institutii si administratii locale.  

 
Scop : Dezvoltare teritoriala prin cooperare 

 
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 

 

Valori  : Transparenta, Buna credinta, Sinceritate, Spirit comunitar, Profesionalism, Responsabilitate 

 
Pentru anul 2009 asociatia noastra si-a propus sa dezvolte trei programe principale : 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. 
Comunele in care am avut intalniri in prima parte a anului au fost : Orlat, Seica Mare, Biertan, Mosna, Marpod, 
Birghis, Cirta, Cartisoara, Turnu Rosu. 
 
Prin aceste intalniri ne-am propus sa prezentam asociatia Ille et Vilaine – Sibiu, cu 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. 
 
In cele ce urmeaza vor fi trecute in revista principalele proiecte si actiuni realizate de APIVS in anul 2009 

 

 

Apel la proiecte in CDI 

 

Obiectivul APIVS a fost de a facilita crearea unui cadru de comunicare eficienta in comunitatile rurale prin 
valorificarea potentialului institutional. 
Proiectul s-a adresat unui numar de 30 de CDI din judet, chemate sa creeze instrumente pentru eficientizarea 
comunicarii cu comunitatea locala. 
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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. Dupa 
rescrierea unor proiecte si ameliorarea altora, un numar de sase CDI–uri din judet au beneficiat de 
cofinantare : 
 

1. CDI  Râu Sadului, cu proiectul « Parteneriat cu parintii » -151 de puncte, 630 euro. 
2. CDI Cârţa, 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. 

 

 

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 mai multe 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 

 
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. 
 
Comunele unde s-au desfasurat 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 Turnu Rosu 17 - 28 august 30 2   

8 Rasinari 15 - 20 iunie 30 2 1 

Bugetul total al proiectului a fost de 7.200 euro. 

 
 

Proiecte agricole si de dezvoltare rurala 

 

Obiectivul APIVS a fost de a contribui la dezvoltarea rurala prin proiecte realizate impreuna cu structurile 
profesionale si administrative locale.  
 

• „Iniţiere în asistenţă pentru dezvoltare agricolă şi rurală”,  27-29 mai 2009, Seica Mare  

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 care ne-au condus spre necesitatea unui seminar 
pentru dezvoltarea de metode de analiza a teritoriului si a exploatatiilor agricole. 
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Partenerii francezi care au lucrat cu grupul pregatit de asociatia noastra au fost : 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 a fost format din consultanti OJCA, agenti agricoli, lideri agricoli si specialisti din 
teritoriu.  
 

• Sprijinirea si formarea liderilor agricoli pentru structurarea si organizarea profesiei  

În continuarea acţiunilor din cadrul cooperării agricole dintre judeţul Sibiu şi departamentul Ille et Vilaine, în 
perioada 14-17 septembrie 2009, un grup de persoane resursă din domeniul agricol, s-a deplasat la Rennes 
(Franţa) într-o vizită de lucru, cu ocazia Salonului agricol SPACE. 
Deplasarea s-a realizat prin organizarea APIVS, care a pus la dispoziţie microbuzul propriu şi  personal din 
echipa executivă.Acţiunile sunt cofinanţate de Consiliul General Ille et Vilaine, Ministerul Francez de Externe 
şi Consiliul Judeţean Sibiu. 
 

• Schimb de experienta in Polonia privind programul LEADER  

În perioada 1 - 5 decembrie 2009, o delegaţie formată din reprezentanţi ai GAL-urilor din judeţul Sibiu, s-a 
deplasat în regiunea Marea Polonie, Powiatul Konin, într-un schimb de experienţă pe LEADER.  

Scopul a fost acela de a vedea cum a fost abordat programul Leader in Polonia si modul in care responsabilii 
GAL urilor au actionat pentru realizarea strategiilor de dezvoltare a teritoriului.  
 

•  „Comorile din Tara Oltului” – proiect de mobilizare teritoriala de tip LEADER 

Este vorba de cea de-a doua editie a unui concurs de orientare turistica si cunostinte generale, in care 
comunele din acest  tinut au fost reprezentate de echipe de tineri cu varste intre 13 si 15 ani. 
Obiectivul asociatiei noastre a fost 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. Acest grup se intalneste cu regularitate de cel putin 10 
ori pe an pentru pregatirea fiecarei editii si pentru imbunatatirea organizarii. 
 

• Colaborarea cu GAL urile din judetul Sibiu 

Incercand sa se pozitioneze ca centru de resurse pentru viitoarele Grupuri de actiune locala, APIVS a 
organizat intalniri pentru a le reuni intr-o retea la nivelul judetului. Am incercat sa fim alaturi de aceste 
organizatii pentru a sprijini abordarea de jos in sus, proprie filozofiei Leader, participand la  adunarile generale 
si la reuniunile de proiect, mai ales dupa lansarea masurii 431.1 - faza 3. Interventiile APIVS au avut loc in cel 
putin 12 intalniri  care au avut loc atat in Sibiu cat si in judel, la Agnita, Mosna, Avrig, Ocna Sibiului.  
 

• Animarea si coordonarea GADA (Grup de actiune pentru dezvoltare agricola) 

GADA a luat fiinta in anul 2005, la initiativa APIVS, pe de o parte pentru a se constitui intr-un partener al 
structurilor din Ille et Vilaine care activeaza in dezvoltare agricola si rurala, iar pe de alta parte pentru a crea 
un cadru de informare si dezbatere la nivelul judetului privind dezvoltarea agricola si rurala. 
Crearea Departamentului de dezvoltare rurala in cadrul Directiei agricole judetene si infiintarea Camerelor 
agricole repune in chestiune obiectivele si componenta acestui grup incepand cu anul 2010. 
APIVS si-a asumat rolul de a anima dezbaterile si de a coordona grupul in aceasta perioada de tranzitie.  
 
 

Alte activitati  

 

• Organizarea Festivalului teatru francofon pentru gimnaziu  Franc-Fest “Micul Prinţ”, eveniment 
cultural încadrat în Săptămâna Internaţională a Francofoniei, la care au participat trupe din : Sibiu, 
Medias, Arpasul de Jos, Biertan, Cârta, Mosna, Rasinari, Rîu Sadului si Turnu Rosu. 
 

• Sarbatoarea Internationala a Muzicii, este marcata in fiecare an in Europa pe 21 iunie prin 
reprezentatii in diferite locuri din oras ale formatiilor sau interpretilor de muzica. In Romania aceasta 
sarmatoare s-a aflat in anul 2009 la a VII-a editie. 
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• FESTINeret, eveniment organizat in colaborare cu Primaria Sibiu, prin care APIVS şi-a propus 
promovarea activităţilor în aer liber organizate de un grup de tineri. Actiunea a avut scopul de a oferi 
alternative amuzante şi educative de petrecere a timpului liber prin jocuri, concerte, un stand „Info-
reciclare”, ateliere diverse de: pictură pe faţă, desen, sport, confecţionare de marionete, jocuri de 
societate, teatru de păpuşi, etc, demonstraţii de  olărit, iniţiere în break-dance, skateboard, BMX si 
MTB extreme, expoziţie de Graffity. 

 

• Proiect de schimb de tineri derulat cu sprijinul asociaţiei « Solidarité 35 Roumanie » din Ille et Vilaine, 
iar în România, cu sprijinul APIVS. Un grup format din 6 tineri francezi din comuna Pace si 10 din 
Cirta au reluat tematica şi principiul întâlnirii realizate in anul 2008, in Franta, in cdrul unui proiect 
european multi-national. Obiectivul proiectului, pe lânga cunoaşterea reciprocă, a fost realizarea unui 
joc de protejare a mediului, dupa principiul jocului « Cluedo », prin care participanţii să identifice care 
este personajul care a salvat planeta, din ce ţara provine el şi care a fost gestul salvator.  

  

• Sprijin acordat Ambasadei Frantei si Asociatiei oraselor din Romania pentru organizarea seminarului româno-
francez pe tema gestionării serviciilor de utilitate publică: tratarea deşeurilor(Sibiu, 8 - 9 octombrie 2009). 

 

• Marcarea împlinirii a zece ani de înfrăţire între oraşele Rennes şi Sibiu, prin două evenimente : 
expoziţia de  fotografii “10 ani de amintiri...şi aventura continuă”  şi  Concertul de muzică susţinut 
de grupurile “Micronologie” din Rennes şi “Ultraj” din Sibiu.  

 

• Prezentarea parteneriatului GADA în cadrul seminarului TAIEX, (asistenţă tehnică şi schimb de 
informaţii) organizată de DDR Vaslui.  Scopul seminarului a fost de a furniza informaţii şi de a pregăti 
pe cei interesaţi în dezvoltare locală asupra abordarii LEADER. 

 

• Asistenta tehnica pentru asociatiile de crescatori de animale « Caprimed » si « Calva » 
 

• Medierea schimbului intre liceele agricole din Sibiu si Dol de Bretagne 
 

• Medierea cooperarii dintre comunele Turnu Rosu si St. Gilles  
 
 
Informatii detaliate, fotografii din timpul actiunilor, procese verbale si rapoarte diverse se gasesc pe site : 
www.apivs.ro 
 
  
 
 
                                                                                             Valentin Arvunescu 
                                                                                               Director executiv 


