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Asociatia de prietenie Ille et Vilaine-Sibiu, împreună cu partenerii săi, Asociaţia 
Solidarité 35 Roumanie şi Casa Corpului Didactic Sibiu, a lansat în luna martie 2009 un apel la 
un concurs de proiecte pentru şcolile din judeţ în care functionează Centre de documentare şi 
informare. Acest apel se încadrează în unul din domeniile de actiune pe care APIVS le 
gestioneaza, indeplinind un rol de mediator de cooperare, şi anume, CDI – educatie – tineret. 

Obiectivul declarat al acestui demers a fost  de a facilita crearea unui cadru de 
comunicare eficientă în comunitate prin valorificarea potenţialului instituţional existent. În acest 
sens, APIVS a asigurat cofinanţarea proiectelor admise  şi recompensarea echipelor de 
management în funcţie de performanţe. 

Participanţii au avut la dispoziţie  fişa cadrufişa cadrufişa cadrufişa cadru a proiectului, criterii de eligibilitate, fişe de fişe de fişe de fişe de 
evaluareevaluareevaluareevaluare  precum şi oportunitatea de a primi consiliere în elaborarea proectelor din partea 
persoanelor cu competenţe în domeniu. Criteriile de eligibilitate au fost elaborate de APIVS în 
colaborare cu partenerii implicaţi în proiect. 

Rezultatele aşteptate ca urmare  a lansării apelului au fost ca cel puţin 30% dintre 
unităţile şcolare, prin intermediul Centrelor de Documentare şi Informare, să elaboreze să elaboreze să elaboreze să elaboreze 
proiecte prin care să se  creeze căi de comunicare în comunitatea educativă din care fac parteproiecte prin care să se  creeze căi de comunicare în comunitatea educativă din care fac parteproiecte prin care să se  creeze căi de comunicare în comunitatea educativă din care fac parteproiecte prin care să se  creeze căi de comunicare în comunitatea educativă din care fac parte 
(de ex: proiecte comune, acţiuni de cunoaştere reciprocă a domeniilor de activitate, întâlniri pe 
teme de interes comun, protocoale, etc.) şi să utilizeze instrumente adecvate pentru şi să utilizeze instrumente adecvate pentru şi să utilizeze instrumente adecvate pentru şi să utilizeze instrumente adecvate pentru 
eficientizarea comunicării in comunitatea locală eficientizarea comunicării in comunitatea locală eficientizarea comunicării in comunitatea locală eficientizarea comunicării in comunitatea locală  (Primărie, ONG, consiliul părinţilor, consiliul 
local, ş.a.).iar din proiectele depuse, cel puţin jumătate să fie eligibile. 

Proiectele eligibile au fost cofinanţate în funcţie de puctajul obţinut pe baza fişei de 
evaluare astfel: cele vor obtine punctaj maxim (144 puncte) vor fi cofinanţate cu echivalentul în 
lei a 500 euro. Echipa de management al proiectului va fi recompensata cu de 200 euro.  
Pentru un punctaj înte 110 şi 144 cofinanţarea a fost fracţiune din suma maximă în funcţie de 
punctajul obţinut.  

Acastă acţiune  s-a derulat în perioada martie-iulie 2009 şi a presupus parcurgerea 
unor etape  specifice în conformitate cu un calendar elaborat  adus la cunoştinţa 
participanţilor.  

Ca urmare a acestor demersuri, până în data de 31 martie au depus  proiecte 11 unităţi 
şcolare din cele 33 în care funcţionează CDI.  
1. Şcoala cu clasele I-VIII „Aurel Decei” Gura Rîului 
2. Şcoala cu clasele I-VIII „S.P. Barcianu” Răşinari 
3. Şcoala cu clasele I-VIII Biertan 
4. Şcoala cu clasele I-VIII Rîu Sadului 
5. Şcoala cu clasele I-VIII Cîrţa 
6. Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Mârşa 
7. Şcoala cu clasele I-VIII Şura Mică 
8. Şcoala de Arte şi Meserii „St.L.Roth” Moşna 
9. Colegiul Tehnic „A.T. Laurian” Agnita 
10. Şcoala cu clasele I-VIII Păuca 
11. Şcoala cu clasele I-VIII Micăsasa 
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După verificarea eligibilităţii proiectelor au fost reţinute pentru evaluarea finală 6 
proiecte şi anume: „CDI„CDI„CDI„CDI----    Deschiderea mea spre comunitate şi spre lume”Deschiderea mea spre comunitate şi spre lume”Deschiderea mea spre comunitate şi spre lume”Deschiderea mea spre comunitate şi spre lume”- Şcoala cu clasele I-
VIII Cîrţa, „Parteneriat cu părinţii”„Parteneriat cu părinţii”„Parteneriat cu părinţii”„Parteneriat cu părinţii”----    propus de Şcoala cu clasele I-VIII Rîu Sadului, Părinţi şi Părinţi şi Părinţi şi Părinţi şi 
copii ne jucăm în CDIcopii ne jucăm în CDIcopii ne jucăm în CDIcopii ne jucăm în CDI----    propus de Şcoala cu clasele I-VIII „Aurel Decei” Gura Rîului, 
„Comunitatea„Comunitatea„Comunitatea„Comunitatea----    punte de legatură între oameni” punte de legatură între oameni” punte de legatură între oameni” punte de legatură între oameni” Şcoala de Arte şi Meserii „St.L.Roth” Moşna, 
„Lumea la care visăm”„Lumea la care visăm”„Lumea la care visăm”„Lumea la care visăm”----    propus de Şcoala cu clasele I-VIII Şura Mică, „Să ne cunoaştem”„Să ne cunoaştem”„Să ne cunoaştem”„Să ne cunoaştem” 
propus de Şcoala cu clasele I-VIII Biertan. 

Proiectele reţinute au fost susţinute în faţa comisiei de evaluare pentru a revizui 
aspectele în vederea valorificării optime a potenţialului existent. După aceată etapă punctajele 
au fost îmbunătăţite. 

În perioada 2 mai- 25 iulie s-au derulat activităţile propuse în fiecare proiect. În paralel 
APIVS, prin echipa de proiect proprie, a monitorizat aceste activităţi.  

În data de 31 iulie, la sediul APIVS, a avut loc Conferinţa de prezentare a rezultatelor 
proiectelor. Au prezentat produsele cinci din cele şase unităţi şcolare participante. Din motive 
obiective, Şcoala din Moşna nu aparticipat. 

În urma unei analize globale, bilanţul acestei acţiuni poate fi considerat pozitiv 
deoarece toate obiectivele propuse au fost reatoate obiectivele propuse au fost reatoate obiectivele propuse au fost reatoate obiectivele propuse au fost reallllizateizateizateizate. Bineînţeles că o analiză a calităţii 
activităţilor derulate poate furniza direcţiile viitoare de acţiune din domeniul educaţiei, in 
sencsul creşerii calităţii ei. . . . Ceea ce e va întâmpla, sperăm, în curând....    

    

Întocmit, 

Mihaela Seuşan 

Profesor metodist CCD Sibiu 

În calitate de membru în echipa de proiect APIVS 
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