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cultivarea
florilor.
Amatoarele
de
produse cosmetice
pe bază de plante au
descoperit o gamă
variată de produse
oferită de firme de
specialitate.
“La
umbra unei pălării…
înflorate” a fost titlul unei expoziŃii organizate la
Ciumbrud, urmată de concursul cu premii acordate
celor mai frumoase pălării decorate în ton cu
evenimentul. Copiii din zonă au
susŃinut un
atrăgător program de dansuri. Producătorii din zona
Ciumbrud au fost gazdele unei degustări de vinuri
într-un cadru adecvat. Cu talie normală, pitici sau
agăŃători, din luna mai până toamna târziu, trandafirii
dau frumuseŃe aleilor parcurilor, curŃilor, grădinilor
şi locuinŃelor iar în anotimpul friguros, cultivat în
sere, rămâne floarea pe care orice suflet iubitor de
frumos o doreşte. Cei
prezenŃi au putut
admira peste 400.000
de trandafiri din mai
mult de 70 soiuri. În
fiecare an, vizitatorii
au rămas uimiŃi de
atâta
frumuseŃe.
Printre cele mai apreciate soiuri se numără:
Imperatrice Farah, Queen Elisabeth Rose, Foc de
tabără, Sachsen Grüss, Graham Thomas, etc.

ZIUA
ROZELOR
- editia a IX-a-

In data de
27 iunie 2009, la
Ciumbrud şi Aiud a avut loc a IX-a ediŃie a Zilei
Rozelor. Evenimentul a fost organizat de Consiliul
JudeŃean Alba cu sprijinul Primăriei municipiului
Aiud, AsociaŃiei Amicii Rozelor- Producătorii din
Ciumbrud şi AsociaŃiei Agricole Alba Afroda.
Producătorii de trandafiri din Ciumbrud au fost în
centrul atenŃiei, alăturându-li-se în acest an
producători de flori din întreg judeŃul Alba: din Alba
Iulia, Ocna Mureş, Aiud, Sâncrai, ColŃeşti, Lancrăm,
Gârbova de Jos.
“A devenit o tradiŃie
la noi, ca în luna iunie,
în fiecare an, să
sărbătorim trandafirii,
să
omagiem
producătorii, pentru
perpetuarea
şi
dezvoltarea
acestei
îndeletniciri, deloc simplă dar deosebit de
frumoasă”, a declarat unul dintre producători, inginer
Andrei Molnar din Ciumbrud. Ideea extinderii şi
îmbogăŃirii acestui eveniment aparŃine CJ Alba si
Asociatiei Alba Afroda, preocupati de promovarea
produselor realizate în judeŃ şi a producătorilor dar şi
de crearea unui cadru adecvat în care producătorii de
flori să se facă cunoscuŃi atât specialiştilor cât şi
publicului larg participant la acest frumos
eveniment. Organizatorii au pregătit numeroase şi
atractive momente precum: inedita paradă a florilor
în care s-au încolona trăsuri şi maşini decorate cu
flori, majorete care şi-au etalat frumuseŃea în
acordurile muzicii de fanfară, o minunată şi bogată
expoziŃie de flori şi decoraŃiuni de grădină, un atelier
în aer liber Ikebana, în care florile au fost vedetele
unor aranjamente
sofisticate şi a unor
combinaŃii vegetale
neaşteptate, stand
de
carte
de
specialitate, care a
oferit informaŃii şi
noutăŃi
celor
interesaŃi
de

FESTIVALUL ALBA AFRODARADESTI

Ca in fiecare
an
Alba
Afroda
organizeaza
pentru
comunele
membre
Festivalul Afroda, un
eveniment
de
promovare a valorilor
si traditiilor populare
romanesti.
Anul acesta, Festivalul, organizat impreuna cu
Primaria Radesti, a avut loc in comuna Radesti si s-a
desfasurat pe parcursul a doua zile: sambata 8 august
2009 a avut loc pe terenul de fotbal din Leorint
“Cupa Prieteniei” – campionat de fotbal intre
echipele comunelor participante. La sfarsitul
campionatului castigatorii au fost : Radesti locul I,
2

ADAF
(Asociatia
pentru
Dezvoltarea
Antreprenoriatului Feminin).
Colegiul
se constituie intr-un curs de
formare formatori in domeniul cetateniei active si
democratiei participative, pentru crearea capacitatii
grupurilor tinta de a interactiona cu institutiile
europene .
Proiectul “Cetateni activi pentru o Europa mai buna”
are ca obiectiv principal promovarea identitatii
europene bazate pe valori comune si principii
democratice prin :
• Intensificarea dezbaterilor in domeniile
politicii europene care privesc viata de zi cu
zi;
• Cresterea participarii femeilor in adoptarea
deciziilor;
• Stabilirea mecanismelor care sa faciliteze
cetatenilor europeni sa isi dezvolte
competentele civice si sa permita formarea
opiniei acestora;
• Incurajarea dialogului si interactiunii intre
cetatenii europeni si institutiile Uniunii
Europene si crearea de mecanisme adecvate.

Sancel locul II si Spring locul III. Castigatorii au fost
premiati cu cupe, diplome si mingi de fotbal precum
si tradionalul miel pentru ocupantii locului I.
Cea de-a doua zi a festivalului, duminica, a inceput
la ora 14.00 pe terenul de fotbal de la Radesti unde
fiecare comuna a fost prezenta cu membrii ei si
primarii la acest eveniment. Corturile puse la
dispozitie au fost decorate cu obiecte si porturi
traditionale precum si bucate pregatite special pentru
vizitatorii curiosi care au fost prezenti in numar mare
la Radesti.
De
asemenea,
grupurile folcorice
ale fiecarei comune
au
mentinut
atmosfera
prin
cantecele si dansurile
populare
specifice
pana seara tarziu.
Vizitatorii au dansat si au cantat alaturi de muzicanti
si au asistat pana la final la focul de tabara si la
inmanarea diplomelor si a premiilor precum si la
anuntarea viitoarei gazde a festivalului : Sasciori.
Am avut parte de prezenta unor grupuri din Franta :
Ancy-St. Romain de
Popey comuna infratita
cu comuna Radesti a
fost prezenta prin 3
membrii,
Mornant
infratita cu comuna
Cenade a fost prezenta
prin 5 membrii si
Savigny infratita cu
Rosia de Secas a fost prezenta prin 15 membrii.
Membrii comunelor au fost extrem de incantati de
prezenta grupurilor de francezi veniti sa ne sustina si
sa se bucure impreuna cu noi la aceasta sarbatoare a
traditiilor populare romanesti.

Proiectul, initiat de Asociatia pentru Parteneriat
European din Bulgaria se desfasoara in 7 tari
europene: Bulgaria, Belgia, Croatia, Italia, Slovenia,
Spania si Romania.
Absolventii Colegiului din tarile participante vor
crea o Retea a Cetatenilor Europeni Activi pe
Internet care va deveni o platforma pentru schimbul
de opinii, idei si experiente in dialogul cu institutiile
locale, nationale si europene.
Grupurile tinta principale
• Cetateni din toate domeniile vietii care
doresc sa fie instruiti, sa participe la dezbateri
si sa formuleze recomandari institutiilor
europene;
• ONGuri ale societatii civile;
• ONGuri de femei
Tematica cursului va cuprinde:
principiile de baza ale democratiei
reprezentative si participative;
rolul Parlamentului Europei ca pilon
al democratiei reprezentative;
instrumente si metode pentru
facilitarea participarii mai active a
cetatenilor in viata politica si sociala
a Europei;
tehnici de comunicare si metode de
imbunatatire a competentelor de
comunicare.
Dialogul cu reprezentanti ai Romaniei in
Parlamentul European si studiile de caz vor conferi

COLEGIUL
DE
DEMOCRATIE
PARTICIPATIVA

In data de 7 iulie 2009, un angajat Afroda a
fost prezent la Bucuresti la prima promotie a
Colegiul de Democratie Participativa din cadrul
proiectului „Cetateni activi pentru o Europa mai
buna” organizat de Asociatia pentru Parteneriat
European din Bulgaria in parteneriat cu asociatia
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cursului caracterul practic, creain bazele unui nucleu
de participare a societatii civile la dialogul european.

mai buna atragere de fonduri pentru atingerea
obiectivelor propuse de cooperativa.
Etape urmatoare propuse :
- sustinerea cooperativei in dezvoltarea activitatii
legumicultorilor ;
- posibilitatea atragerii de fonduri structurale in
vederea rentabilizarii afacerii lor ;
- promovarea grupului prin brosuri, pliante,
cataloage de prezentare in vederea atragerii de
clientela si patrunderea pe piata legumelor ;
- informarea membrilor cooperativei cu privire la
beneficiile acordate grupurilor de producatori de care
acestia pot beneficia ;
- depunerea unui proiect pentru constructia unui
depozit frigorific si a unui camion frigorific care va
ajuta la dezvoltarea si rentabilizarea activitatii
cooperativei ;
- sustinerea cooperativei in gasirea de puncte de
desfacere pentru produsele comercializate ;
- participarea la targul Agraria Alba Iulia, 2009,
unde legumicultorii membrii ai cooperativei isi vor
expune si comercializa marfa promovand imaginea
cooperativei si a zonei Leorint ;
- participarea la urmatoarea editie a expozitiei in
Franta in anul 2010 pentru promovarea produselor
romanesti in Franta si crearea de lianturi si schimburi
de experienta.
2. Crescatorii de oi de la Sasciori
Obiective :
- dezvoltarea stanelor de oi din Sasciori ;
- construirea de stane moderne conform normelor
europene ;
- alinierea la normele europene in ceea ce priveste
calitatea si igiena laptelui de oaie si a produselor
derivate ;
- sprijinirea crescatorilor de oi in rentabilizarea
afacerii;
- cresterea calitatii produselor obtinute;
- calitate ridicata a produselor oferite spre
comercializare ;
- organizarea crescatorilor de oi intr-o structura
asociativa ;
- stabilirea unei marci a produsului ;
- introducerea in ferma a unor tehnologii noi prin
care se asigura o inalta productivitate a muncii;
- patrunderea pe piata;
- cresterea efectivului de animale din ferma.
Situatia actuala :
- redactarea unui proiect de construire a unei stani
moderne conforme normelor europene
- in urma depunerii proiectului la Consiliul Judetean
Alba s-a obtinut suma de 50.000 RON pentru
Primaria Sasciori pentru modernizarea stanei de la
Puru. La momentul de fata lucrarile au demarat iar
angajatii Afroda vor supraveghea buna derulare a
proiectului.

PROIECTECONSTRUCTIA
UNEI
STANE
MODERNE

In cadrul axei de animare locala angajatii Afroda
au redactat un proiect pe constructia si modernizarea
stanelor de oi conform normelor europene.
Proiectul a fost depus la Consiliul Judetean Alba
si a fost aprobat virandu-se o anumita suma de bani
pentru inceperea lucrarilor de modernizare.
Stana aleasa pentru modernizare a fost cea de la Puru, iar
proiectul tehnic a fost realizat impreuna cu Consiliul
Judetean Alba.
De asemenea, tot pe baza proiectului depus de membrii
Afroda si a proiectului tehnic realizat s-a inceput
constructia la o noua stana moderna la Pian.

RAPORT DE ACTIVITATE ALBA AFRODA
2009
Raportul face referire la actiunile
desfasurate pe parcursul anului 2009.

Asociatiei

Axa 1 : Animare locala
- Constituirea si animarea grupurilor de
producatori pe fiecare comuna si filiera in parte.
Aceasta activitate a fost sustinuta prin intalniri si
reuniuni de lucru.
1. Grupul de legumicultori de la Leorint
Obiective :
- sprijinirea producatorilor de legume in promovarea
produselor si rentabilizarea activitatii;
- sustinerea cooperativei in accesarea fondurilor
structurale ;
- cooptarea Consiliului Judetean Alba ca si membru
al cooperativei;
- accesarea de fonduri structurale pentru dezvoltarea
afacerii;
- dobandirea unui renume pe piata legumelor;
- incheierea de contracte cu marii distribuitori de
legume din judetul Alba.
Numarul de persoane implicate : 27
Situatia actuala :
- in data de 24.06.2009 s-a constituit Asociatia
judeteana a Legumicultorilor din care face parte si
« Horticola Leorint ». Acest pas ii va ajuta pe
legumicultorii din Leorint in dezvoltarea afacerii si o
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Numarul de persoane implicate : 24.
Etape urmatoare propuse :
- sustinerea si incurajarea crescatorilor de oi de a se
asocia ;
- informarea si consilierea crescatorilor cu privire la
beneficiile obtinute in urma asocierii lor intr-o
organizatie cu forma juridica si rezultatele asocierii
asupra dezvoltarii si rentabilizarii activitatii lor de
baza ;
- modernizarea a inca 1-2 stane conform proiectului
depus.
3. Grupul de producatori de trandafiri din
Ciumbrud
Obiective :
- producerea, promovarea si comercializarea
trandafirilor;
- promovarea soiurilor caracteristice zonei;
- consolidarea si promovarea producatorilor din
Ciumbrud;
- dezvoltarea de relatii cu diversi parteneri din
domeniu din Romania si Franta.
Situatia actuala:
In vederea organizarii acestui eveniment, membrii
Afroda impreuna cu cultivatorii de trandafirii
- In data de 25 iunie 2009 a avut loc la Ciumbrud si
Aiud a IX-a editie a Zilei Rozelor organizat
impreuna cu Consiliul Judetean Alba si Primaria
Aiud, Asociatia Amicii Rozelor din Romania filiala
Aiud, Producatorii de trandafiri din Ciumbrud si
parteneri OJCA Alba si Grupul Scolar Agricol ‘‘
Alexandru Borza ‘‘ din Ciumbrud precum si publicul
interesat iubitori de flori.
Programul a fost urmatorul :
10:00 Intampinarea oaspetilor
10:30 Prezentarea cultivatorilor de trandafiri
11:00 Parada florilor pe traseul Ciumbrud Aiud
13:00 La umbra unei palarii inflorate
13:30 Moment artistic-dansuri populare
14:30 Flower face painting- pictura de flori pe fata
15:00 Vizitarea campurilor de trandafiri si atelier
Ikebana
16:00 Masa rotunda : dezbateri cu tema « Provocari
in fata cultivatorilor de trandafiri »
17:00 Premierea cultivatorilor de trandafiri
17:30 Dansuri de societate intr-o atmosfera
inmiresmata
18:00 Degustarea de vinuri ale producatorilor locali
20:00 Balul rozelor
Manifestarea a reunit public din localitatea Aiud,
Ciumbrud si localitatile limitrofe.
La finalul manifestarii, participantii au fost premiati
cu diplome si plachete comemorative.
Consideram ca manifestatea si-a atins scopul propus
si ca traditia va continua si pe viitor.
Etape viitoare :

- continuarea organizarii acestui eveniment in
colaborare cu Consiliul Judetean Alba ;
- concretizarea contactelor stabilite in Franta cu
producatorii de trandafiri francezi.
4. Promovarea valorilor si traditiilor satelor
membre Afroda
Obiective :
- promovarea porturilor populare, a bucatelor
traditionale, a dansurilor si cantecelor populare
precum si a mestesugurilor mostenite ale celor 9
comune membre in Asociatia Alba Afroda :
Santimbru, Sancel , Radesti, Sasciori, Spring,
Cergau, Rosia de Secas, Ciugud si Cenade ;
- facilitarea schimburilor culturale intercomunale ;
- realizarea unor parteneriate de dezvoltare a
comunelor ;
- constientizarea publicului despre importanta
traditiilor si obiceiurilor populare din zona judetului
Alba.
Situatia actuala :
- In fiecare an Afroda organizeaza un eveniment
cunoscut sub numele de « Festivalul Afroda »,
dedicat promovarii si sustinerii valorilor si traditiilor
romanesti din satele membre Afroda.
Evenimentul, ajuns la editia a V a, si va avea loc pe
parcursul a 2 zile , in perioada 8-9 august, la Radesti
unde vor participat membrii celor 9 comune
membre : Sancel, Ciugud, Santimbru, Rosia de
Secas, Radesti, Sasciori, Cenade, Spring si Cergau.
In prima zi a Festivalului va avea loc un campionat
de fotbal, « Cupa prieteniei », intre echipele de fotbal
ale celor 9 comune, iar cea de a doua zi desfasurarea
evenimenului propriu-zis. Fiecare comuna va avea la
dispozitie un cort in care isi va prezenta obiecte,
porturi si bucate traditionale spre incantarea
vizitatorilor.
Evenimentul va fi organizat in colaborare cu
Primaria Radesti.
Etape urmatoare:
- continuarea promovarii traditiilor si valorilor
satelor romanesti sub forma Festivalului Afroda.
5. Agroturism
Obiective :
- crearea unei retele turistice ;
- promovarea produselor traditionale;
- promovarea zonei Valea Sebesului;
- atragerea a cat mai multi clienti atat din tara cat si
din strainatate ;
- autorizarea pensiunii turistice de la Carari ;
- promovarea pensiunii de la Carari si a Casei Faur
de la Petresti prin pliante, brisuri, catalaoage, afise,
etc.
Situatia actuala :
-angajatii Afroda impreuna cu doamna Faur Rodica
si Candea Maria au realizat un circuit turistic in zona
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Valea Sebesului pentru o mai buna atragere a
clientelei.
- in perioada 21-23 august 2009, un grup de 16
francezi vor veni in vizita turistica in urma
prezentarii circuitului realizat de cele doua membre
Afroda : Candea Maria si Faur Rodica.
- Ghidul grupului va fi un angajat al asociatiei
Afroda.
- imbunatarirea pensiunii Casa Faur de la Petresti
prin constructia unei filigorii.
Etape urmatoare :
- finalizarea actelor in vederea obtinerii
autorizatiei pensiunii de la Carari;
- sustinerea activitatii de agroturism prin promovarea
celor 2 pensiuni;
- facilitarea schimburilor intre asociatile de turism
din zona;
- promovarea unui numar mai mare de pensiuni din
Asociatia Valea Sebesului;
6. Crescatorii de bovine de la Cenade, Rosia de
Secas, Sancel
Obiective :
- sprijinirea crescatorilor de vaci cu lapte de a se
alinia la normele europene impuse in domeniul
calitatii laptelui si de a-si rentabiliza afacerea ;
- cresterea capacitatii fermierilor de a intelege
necesitatea respectarii normelor europene in
domeniul laptelui ;
- cresterea calitatii laptelui obtinut ;
- cresterea cantitatii de lapte obtinut ;
- mentinerea pe piata laptelui ;
- cresterea pretului de vanzare a laptelui obtinut de
fermieri ;
- cresterea efectivului de bovine detinut.
Situatia actuala :
Etape viitoare :
- actiuni de informare-formare pe teren asupra
calitatii laptelui, igienei mulsului, modalitatile de
furajare si adapostire a animalelor, pentru alinierea la
normele europene ;
- proiect de achizitie a unei masini de muls mobile si
a unui tanc de racire mobil pentru a fi folosit la
mulsul in pasune ;
- incurajarea crescatorilor de vaci de a se asocia si de
a participa la un astfel de proiect, punctand
beneficiile care se pot obtine.
7. Alte actiuni
- Intalnire cu Consiliul Judetean pentru a stabili
detaliile pentru « Ziua Trandafirilor » . Au avut loc 8
intalniri in care s-a stabilit bugetul, programul,
modelul afiselor, persoanele invitate, etc.
Etape viitoare :
- continuarea colaborarii cu Consiliul Judetean Alba
si extinderea acestei colaborarii asupra mai multor
proiecte.

- Facilitarea realizarii unui proiect derulat pe
programul Leader intre zona Beaujolais Vert din
Franta si zona “16 pentru Europa”.
Zona Leader Beaujolais Vert in urma unui proiect
depus in Franta au dorit colaborarea cu o zona
Leader din Romania, mai precis zona « 16 pentru
Europa ». In urma discutiilor avute intre
reprezentantii celor doua zone Leader, facilitate de
membrii Afroda, s-a stabilit o intalnire in Romania in
luna septembrie in vederea incheierii unui parteneriat
intre cele doua zone.
- Vizite pe teren in vederea completarii unor
chestionare asupra relatiilor dintre SDRR si Alba
Afroda
In perioada 1-10 aprilie angajatii Afroda au efectuat
vizite pe teren la membrii Afroda din comune in
vederea completarii unor chestionare trimise de
partea franceza pentru a evalua relatiile de pana
acum dintre Afroda si SDRR. Prin aceste chestionare
s-a urmarit opiniile fermierilor membrii Afroda in
ceea ce priveste relatia partii romane cu partea
franceza si cum ar dori ei ca aceste relatii sa
evolueze in viitor.
Chestionarele au fost traduse si trimise in Franta si
au folosit pentru Adunarea Generala a SDRR.
Axa 2 - Informare
1. Editarea buletinului de informare “Sufletul
satului”, care contine informatii utile pentru
membrii Afroda in legatura cu activitatile
desfasurate de acestia precum si actiunile desfasurate
de Alba Afroda.
Buletinul este distribuit membrilor Afroda din
comunele care fac parte din proiectele Asociatiei de
catre angajatii Afroda si corespondentii locali.
Ziarul contine informatii cu privire la :
- calendarul actiunilor Afroda ;
- legislatia nou aparuta in domeniul agriculturii ;
- rapoartele de stagiu a stagiarilor francezi in
Romania;
- vizitele efectuate de membrii Afroda in Franta;
- rezumatele actiunilor efectuate de Afroda.
Etape viitoare:
- continuarea redactarii si publicarii ziarului;
- incurajarea membrilor Afroda de a participa cu
rubrici de interes comun;
- impartasirea impresiilor membrilor asupra
diferitelor puncte de interes ;
- editarea unor suplimente in functie de necesitatile
si cerintele membrilor .
2. Promovarea Asociatiei Alba Afroda prin
bannere, afise, pliante, brosuri realizate cu ocazia
organizarii diferitelor evenimente: Festivalul Afroda,
Ziua Rozelor, expozitia din Franta, etc.
3. Informarea membrilor cu privire la legislatia nou
aparuta in domeniul asocierii grupurilor de
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producatori si a beneficiilor obtinute de astfel de
grupari si la fondurile structurale pentru care se pot
obtine surse de finantare si incurajarea fermierilor de
a realiza proiecte pe fonduri structurale.
Axa 3 - Formare
Vizite si schimburi de experiente :
In Romania :
1. Vizita unui grup de 15 francezi din asociatia
CREFAD in Romania
In perioada 14-20 martie 2009 Afroda impreuna cu
asociatie CREFAD Auvergne din Franta a organizat
o vizita de studiu asupra agriculturii romanesti.
Vizita a avut loc cu ocazia obtinerii de finantare
pentru un proiect organizat de CREFAD asupra
descoperirii agriculturi din Europa de Est. Parte a
proiectului a fost vizita intr-o tara din Europa de Est
si studierea agriculturii specifice si problemele cu
care se confrunta micii fermieri si implicarea
colectivitatilor locale in sprijinirea agirculturii. Tara
aleasa pentru vizita de studiu a fost Romania si mia
specific judetul Alba.
S-a stabilit un program de vizite pe teren si dezbatere
care a fost pus cu succes in aplicare si indepl init.
Grupul de studiu a fost alcatuit din 15 francezi care
se ocupa cu agricultura, alesi sauf ost-alesi locali si
animatori din asociatiile franceze care spijina
dezvoltarea agriculturii si fermierilor francezi.
2. Vizita la Agraria (Cluj Napoca) in data de 7 mai
2009, Asociatia Franco- Romana de Dezvoltare
Agricola Alba Afroda, a organizat, pentru membrii
agricultori interesati o vizita la expozitia Agraria din
Cluj Napoca pentru a vedea cele mai noi si mai
performante materiale si utilaje agricole necesare
fermierilor.
Participantii au fost in numar de 18 din Loman,
Radesti, Leorint si Galtiu.
3. Participarea la a XII- a editie a Forumului
national al ONG-urilor de la Bucuresti.
In perioada 11-13 aprilie 2009 un angajat Afroda a
fost prezent la Bucuresti la Forumul National al
ONG-urilor, intalnire care a unit reprezentantii
ONG-urilor din toata tara sub titlul “Forumul
National al Organizatiilor Neguvernamentale 1989 –
2009 ... 2029? Solidaritate – Participare –
Dezvoltare”.
Scopul Forumului a fost stabilirea viziunii pentru
anul 2029 a evolutiei sectorului ONG.
S-a realizat promovarea asociatiei Afroda si
stabilirea la contacte cu reprezentantii diferitelor
ONG-uri in vederea unei colaborarii viitoare.
4. Participarea la cursul de formare Colegiul
pentru democratie participativa
In data de 7 iulie 2009 un angajat Afroda a fost
prezent la Bucuresti la un curs de formare sustinut de
ADAF
–
Asociatia
pentru
Dezvoltarea
Antreprenoriatului Feminin, partener in proiectul

“Cetateni Activi pentru o Europa mai Buna” cu
sprijinul financiar al Comisiei Europene prin
programul “ Europa pentru cetateni”.
Colegiul s-a constituit intr-un curs de formare
formatori in domeniul cetateniei active si
democratiei participative, pentru crearea capacitatii
grupurilor tinta de a interactiona cu institutiile
europene . Participantii au primit un certificat de
participare la instruire si au creat un alumni virtual
al absolventilor colegiului. Proiectul “Cetateni activi
pentru o Europa mai buna” are ca obiectiv principal
promovarea identitatii europene bazate pe valori
comune si principii democratice prin :
• Intensificarea dezbaterilor in domeniile
politicii europene care privesc viata de zi cu
zi;
• Cresterea participarii femeilor in adoptarea
deciziilor;
• Stabilirea mecanismelor care sa faciliteze
cetatenilor europeni sa isi dezvolte
competentele civice si sa permita formarea
opiniei acestora;
• Incurajarea dialogului si interactiunii intre
cetatenii europeni si institutiile Uniunii
Europene si crearea de mecanisme adecvate.
Proiectul, initiat de Asociatia pentru Parteneriat
European din Bulgaria se desfasoara in 7 tari
europene: Bulgaria, Belgia, Croatia, Italia, Slovenia,
Spania si Romania.
Absolventii Colegiului din tarile participante au creat
o Retea a Cetatenilor Europeni Activi pe Internet
care va deveni o platforma pentru schimbul de
opinii, idei si experiente in dialogul cu institutiile
locale, nationale si europene
Tematica cursului a cuprins:
principiile de baza ale democratiei
reprezentative si participative;
rolul Parlamentului Europei ca pilon
al democratiei reprezentative;
instrumente si metode pentru
facilitarea participarii mai active a
cetatenilor in viata politica si sociala
a Europei;
tehnici de comunicare si metode de
imbunatatire a competentelor de
comunicare.
Dialogul cu reprezentanti ai Romaniei in
Parlamentul European si studiile de caz au conferit
cursului caracterul practic, creand bazele unui nucleu
de participare a societatii civile la dialogul european.
5. Participarea la conferinta de presa ON(g)LINE
– Centru virtual de Resurse de Organizatii
Neguvernamentale
In data de 16 iulie 2009 cei doi angajati Afroda au
fost prezenti la conferinta de presa pentru lansarea
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S-au inceput deja lucrarile de modernizare a stanei
de la Puru in urma depunerii proiectului la CJ Alba
si obtinerii unei finantarii de 5000 ron.
4. Achizitia unei masini de muls mobile si a unui
tanc de racire mobil pentru mulsul in pasune.
Crescatorii de oi din Cenade sunt grupul tinta al
acestui proiect.
5. Constructia unui depozit frigorific si achizitia a
unui camion frigorific de transport pentru cei din
cooperativa Leorint pentru dezvoltarea si
rentabilizarea afacerii lor.

proiectului ON(g)LINE realizat de asociatia
eRomania Gateway care are ca scop lansarea unui
centru virtual de resurse pentru organizatii
neguvernamentale ca sursa de informatii si servicii
relevante pentru ONG-uri.
Actiuni viitoare:
1. Vizita unui grup din Franta in Romania si
participarea lor la Festivalul Afroda de la Radesti
2. Vizita turistica a unui grup de 16 francezi pe
Valea Sebesului
II – Cautarea de resurse financiare suplimentare
Am intocmit 5 proiecte pe care le-am prezentat celor
de la Consiliul Judetean Alba pentru stabilirea unor
colaborarii si sprijiniri in realizarea proiectelor
propuse.
Cele 5 proiecte sunt :
1. Ziua Trandafirilor, editia a IX a, de la
Ciumbrud.
2. Festivalul Afroda, editia a V a, la Radesti.
3. Constructia unei stani moderne de oi la Sasciori
pentru a sprijini si promova crescatorii de oi din
zona.

REDACTIA, membrii biroului

ing. Rodica Parau, presedinte Alba Afroda
agricultor George Toth, trezorier
ing. Ela Rusu, membra a Consiliului de
Administratie
ec. Damian Georgiana, animator
ing. Vasile Gligor, animator local, responsabil
actiuni de teren
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