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Perfecţionarea guvernării locale între România şi Frandra, 
Valonia, Bruxelles 
 

Atelier :  agricultură  

Pe 24 iunie, Parlementul European, Comisia şi Guvernele au ajuns la un acord politic în ceea 

ce priveşte reformele Politicii Agricole Comune (PAC) .  În mare, cele trei instituţii au conchis 

un acord politic asupra liniilor directoare ale reformei. Printre acestea se regăsesc: mai mult 

sprijin pentru tinerii agricultori, organizaţii agricole mai solide şi promovarea protecţiei 

mediului. Acordul nu include plafonul de plăţi directe pentru fermele mari şi nici distribuirea 

fondurilor între agricultori, care depinde de negocierile asupra bugetului pe termen lung în 

cadrul Uniunii Europene. Votul final este prevăzut în toamnă. (Înainte de forum ?)  

Prin urmare este esenţială o monitorizare a acestui subiect. Va aduce programul schimbările 

dorite ? Se vor găsi soluţii pentru pauperitatea anumitor zone rurale, pentru lipsa locurilor 

de muncă ce motivează exodul, pentru găsirea identităţii tinerilor agricultori…. ?  

Va respecta competitivitatea mult sperată din sectorul agro-alimentar cadrul de viaţă ? 

Patrimoniul ? 

La momentul de faţă există mai bine de 163 de grupuri de acţiune locală (GAL) în România, 

140 în Franţa, 10 în Flandra…Oare aceste GAL-uri sunt ele poarta de acces, esenţială pentru 

programul LEADER, permiţând finanţarea unei agriculturi familiale şi valorificarea acţiunilor 

voastre ? 

Încurajează programul LEADER iniţiativele bazate pe diversificare, pe suveranitate 

alimentară, pe menţinerea agriculturii familiale, pe pieţele locale ? 

Cum să accedem la schimburile de experienţă, de tehnici ? 

Reîncadrare : Jean-Marie Dessèvre, consilier în dezvoltare agricolă pentru departamentul Maine-

et-Loire, Ovr les Mauges-Posesti. confirmat 

 

Prezentarea « bunelor practici » la nivelul colectivităţilor locale  

 Alba Afroda După o experienţă de colaborare franco-română la nivelul a 3 judeţe, asociaţia 

Afroda şi-a restrâns activităţile doar în jurul judeţului Alba (Cernade, Rădeşti, Roşia de Secaş, 

Cergău, Spring Sascion, Sâncel et Sîntimbru). Obiectivul  principal al asociaţiei este dezvoltarea 

agricolă în mediul rural prin intermediul iniţiativei locale. Asociaţia numără în jur de 200 de 

aderenţi, printre care agricultori care acceptă să lucreze împreună cu alţi agricultori (folosirea 

comună a maşinilor,…) şi care trebuie să verse o cotizaţie de 100 000 lei pe trimestru, puţin sub 
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3 euro. Însă ce propune şi ce aduce concret această asociaţie, care a beneficiat de fonduri 

europene pentru dezvoltarea ei? (prezentare de Rodica Pârău, preşedinte Alba-Afroda). 

confirmat 

 Obştea Peştişani : În satul Peştişani, situat la 20 de km de Târgu Jiu, există o asociaţie rurală 

care are ca obiectiv rentabilizarea la maximum a resurselor naturale din regiune, fie ele 

forestiere sau agricole, şi aceasta prin menţinerea bogăţiilor patrimoniului natural şi a 

construcţiilor istorice din zonă. Ea se bazează pe diversificare : spre exemplu, construirea unei 

cabane montane şi a unei culturi de păstrăv pe un pârâu mic de munte. Aceste iniţiative 

bulversează uneori obiceiurile şi practicile locale, fiind ţinta numeroaselor critici. Prin urmare, 

responsabilii au depus un dosar pentru obţinerea de fonduri europene destinate reabilitării 

drumurilor forestiere care permit accesul la terenurile unde se desfăşoară diversele lor 

activităţi. (prezentare de Ilie Fuiorea, vice-primar din Peştişani)  

 Schimburi de experienţă cu UAP. Din 2006, au fost organizate schimburi între agricultorii 

waloni şi cei români în domeniul diversificării agricole şi al structurării în asociaţie. Acest 

proiect a fost realizat în colaborare cu Uniunea fermierilor waloni şi Fundaţia rurală din 

România sub egida îndrumărilor societăţii de consultanţă şi gestiune a teritoriilor « Tr@me ». 

Anul acesta, schimburile s-au concentrat asupra tinerilor şi asupra accesibilităţii fondurilor 

europene. În 2014, schimbul de experienţă cu fermieri din judeţul Hunedoara este în curs de 

pregătire. (prezentare de Myriam Lambillon, responsabilă pentru proiectul de schimb UAW) 

confirmat 

 

Masă rotundă în funcţie de prezentări – Invitaţi 

1. Dl. Xavier Delmon, coordonator al reţele walone de dezvoltare rurală 

2. Dna.  Rodica Pârău, preşedinta Asociaţiei Alba Afroda (Alba) : confirmat 

3. Dl. Ilie Fuiorea, vice-primar din Peştişani (Gorj) : confirmat 

4. Dna. Myriam Lambillon, coordonatoare  a Uniunii Fermierilor waloni : confirmat 

Moderator : Dl. Jean-Marie Dessèvre, comisia de dezvoltare rurală Ovr France : confirmat 

 

Posibile rezultate 

Cooperarea între diferite clustere de proiecte de schimburi de experienţă. 

Gestionarea unei baze de date ale bunelor practici. 

Ateliere regionale sau locale de informare despre politicile agricole naţionale şi europene. 

 

  

 

 


