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Bilant al cooperarii agricole si rurale   

2007 – 2009 

 

 

Privire retrospectiva 

 

Putem identifica urmatoarele etape in cooperarea agricola si rurala dintre Judetul Sibiu si Departamentul Ille 
et Vilaine : 

 

1994 – 2000       Solidaritate agricola – au fost aduse seminte echipamente pentru commune 

 

2001 – 2006       Schimburi tehnine – tehnicieni din cadrul CA35 au participat la proiecte tehnice (ex.  

  centrul de insamantare artificiala de la Marpod) 

 

2007 – 2009       Cunoasterea de catre CA35 a agriculturii din judetul Sibiu         

                           Cunoastrerea structurilor din judet cu implicatii in agricultura si dezvoltare rurala (CJS,    

                           DDR, OJCA) si consolidarea increderii reciproce.       

                           Construirea unei retele de actori in teren, actori care doresc sa mearga mai departe. 

 

2010                   Acompanierea actorilor din judet la diferite niveluri : agricultori, consultanti, administratie   

                           (ex. : sprijin in realizarea de strategii) 

 

 

Actiuni in perioada 2007 – 2009  

 

In anul 2007 GADA (Grup de Actiune pentru Dezvoltarea Agriculturii), creat la initiativa APIVS in 2005, se 

largeste prin aderarea Prefecturii Sibiu. 

In vederea pregatirii pentru lansarea masurilor din PNDR privind axa LEADER, in perioada 23 – 28 aprilie 

2007 am organizat un seminar itinerant cu titlul. “Primii pasi in definirea si animarea unui teritoriu LEADER”. 

Am organizat intalniri cu animatori si reprezentanti ai parteneriatelor din judet la Sibiu, Gura Riului si 

Miercurea Sibiului, beneficiind de prezenta Dnei Melanie Dumoulin, animator al GAL-ului « Pays de Redon ». 

In perioada 26 – 28 mai 2007 s-a desfasurat la Agnita un seminar despre camerele de agricultura, cu 

participarea partenerilor din Franta si Polonia si intalniri la Consiliul judetean cu cadre din agricultura judetului. 
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In perioada 27 august - 05 septembrie 2007, cu ocazia salonului de furaje si initiative rurale ( SAFIR) din Ille 

et Vilaine a fost organizata deplasarea unei delegatii de crescatori de animale din judet la Rennes.  

In perioada 10 – 12 decembrie 2007 a avut loc intalnirea, in Polonia, a unei delegatii de agricultori din judetul 

Sibiu cu reprezentanti ai agricultorilor din Ille et Vilaine  si din Powiatul Kalisz din regiunea Marea Polonie.  

 

APIVS a incercat, aducand impreuna Casa corpului didactic, Asociatia Sibiel 2000, Primaria Saliste si ATRT 

sa creeze un « Punct de informare si animare rurala » la Sibiel, in cadrul CDI. O finantare obtinuta de Corps 

Nuds din partea MAE francez ne-a dat posibilitatea sa achizitionam material documentar si echipament tehnic 

de stricta necesitate. Proiectul nu si-a atins insa finalitatea, printre altele din lipsa unei structuri de coordonare 

locala si unui angajat specializat pentru acest post. 

 

In principal datorita schimbarilor care au avut loc in structura de conducere si la nivelul executivului din 

Asociatia Turism Rural Transilvan, principalul nostrum partener in domeniu, in anul 2007 nu a fost utilizata 

linia de finantare prevazuta in proiectul SGAR – MAE. ATRT nu a reusit sa propuna actiuni in spiritul 

proiectului si al obiectivelor celor doua asociatii. 

  

In anul 2008 a continuat si s-a intarit colaborarea cu Camera de agricultura din Ille et Vilaine debutand prin  

organizarea unui seminar despre Politica agricola comuna, desfasurat in perioada 26 – 28 mai 2008. 

Interventiile si dezbaterile au avut loc la Agnita, Loamnes si Sibiu, si au beneficiat de participarea unor 

responsabili agricoli si administrativi din Ille et Vilaine si din regiunea Marea Polonie.  

Obiectivele pe care ni le-am propus au fost de a apropia agricultorii de responsabilii administrativi, de a aduce 

elemente de organizare a profesiei agricole, de a cunoste viziunea ministerului  asupra axelor de dezvoltare 

agricola in Romania. 

Revista TERRA a publicat ample articole despre agricultura judetului Sibiu in numerele din iunie si iulie 2008. 

 

Ca urmare a contactelor stabilite de APIVS in cateva comune din zona de sud a judetului, prin dotarea unor 

CDI, am reusit crearea unei retele de personae resursa,  impreuna cu care am realizat un proiect de tip 

Leader. Astfel in perioada  22 – 24 august 2008 , folosind modelul « Chasse au tresor » si adaptand-ul la copii 

de varsta colegiului, a avut loc prima editie a concursului de orientare turistica si cunostinte generale 

« Comorile din Tara Oltului ». Noutatea a constat in colaborarea mai multor structuri,  asociative si 

administrative din regiune, la organizarea si derularea actiunilor, de la obtinerea unor cofinantari, pana la 

stabilirea probelor, montarea taberei si jurizare.  

 

In perioada 1 – 5 decembrie 2008 a avut loc, in judetul Sibiu, un schimb de experienta cu agricultori si 

tehnicieni din partea Camereri de agricultura din Ile et Vilaine. Au avut loc intalniri la Directia pentru 

agricultura si dezvoltare rurala (DADR) si vizite ale fermelor, urmate de dezbateri, la Marpod si la Nemsa. 

 Aceste intalniri au scos in evidenta unele tematici-problema din mediul rural romanesc si cauzele acestora si 

au sugerat posibile cai pentru continuarea cooperarii.  
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Pregatind actiunile din 2009 am pornit de la constatarile din anul precedent si de la reteaua de agricultori si de 

persoane resursa creata in ultimii ani in judetul Sibiu. Dezbaterile si vizitele pe teren au scos in evidenta 

cateva probleme semnificative cu care se confrunta judetul Sibiu in domeniul agricol si al dezvoltarii rurale: 

o Un sistem de dezvoltare agricola descendent si neconstructivist 

o Exista informare dar nu si formare continua si deci lipsesc locurile unde ar putea sa se 

evidentieze liderii agricoli 

o Lipsesc verigi intre agricultori si institutii publice 

o Agricultorii isi iau cu greu responsabilitati in numele profesiei si nu au nici un mijloc de 

animatie, intruniri, dezbateri 

o GAL – urile nu au finantare suficienta pentru a recruta si a forma animatori de dezvoltare 

rurala. 

o GAL urilor la lipseste experienta in domeniul animarii unui teritoriu Leader, iar partenerilor 

reflexul de a lucra impreuna pentru crearea une strategii de dezvoltare. 

 

Prima actiune, seminarul « Initiere in sprijinirea dezvoltarii agricole si rurale » s-a desfasurat in perioada 27 – 

29 mai 2009 in zona Seica Mare si a avut ca scop formarea unui grup de personae resursa, cu  

responsabilitati si meserii diverse in legatura cu agricultura. Aceasta formare s-a derulat in intregime in 

teritoriu si a cuprins o parte teoretica si de familiarizare cu metode specifice de analiza si o parte de lucru 

efectiv cu agricultorii, in fermele acestora. 

 

Uramtoarele actiuni pentru 2009 sunt programate pentru 15 – 18 septembrie la Rennes, cu ocazia salonului 

international dedicat cresterii animalelor ( SPACE ) si in Polonia, pe LEADER, la inceputul lunii decembrie. 

 

 

10.06.2009 Valentin Arvunescu 

                                                                                                                               Director executiv 

 


