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epurare prin lagunare in trei comune alese pentru
implementarea proiectului.
Acest sistem este frecvent utilizat in Franta si
este foarte economic insa, necunoscut noua,
romanilor. De aceea, echipa franceza a dorit
analizarea unor comune din judetul Alba, membre
Afroda, care s-ar preta la acest tip deepurare, dupa
mai multe criterii.
Cele trei comune alese pentru studiu au fost :
Santimbru cu satul Dumitra, Spring cu satul Vingard
si Pianu de Jos cu satul Pianu de Sus.
Programul a fost urmatorul :
Luni – vizita la primaria Santimbru si discutii
cu primarul, viceprimarul si doamna responsabila cu
investitiile din cadrul primariei.
Marti – Pianu de
Sus, intalnire la
primarie, discutii
si apoi vizitarea
satului si
culegerea datelor
preliminare de
catre expertii
francezii.
Miercuri – Vingard, intalnire la primarie,
discutii si apoi vizitarea satului.
Joi – intalnire la Consiliul Judetean Alba cu
doamna Sanda Grindean si Cornelia Madaras care se
vor implica in acest proiect din partea Consiliului
Judetean Alba, d-nul presedinte Ion Dumitrel si dnul director Dan Popescu, echipa franceza, membrii
Afroda si primarii comunelor interesate.
S-au discutat conditiile necesare punerii in
practica a unui astfel de proiect, avizele necesare,
legislatia nationala. De asemenea, francezii ne-au
prezentat concluziile lor referitoare la vizitele
efectuate precum si pasii care vor urma mai departe.
S-a constituit comitetul de pilotaj – alcatuit
din membrii Consiliului Judetean Alba, Georgiana
Damian – Afroda si primarii comunelor impreuna cu
persoane cheie din fiecare primarie – care vor tine
legatura cu echipa franceza si vor furniza toate datele
de care acestia au nevoie pentru finalizarea studiului
de fezabilitate si a
proiectului tehnic.
Dupa masa, Jean
Boudaud si Francois
Gerard au participat la
Consiliul de
Administratie Afroda,
Cyril si Andre
impreuna cu angajatii
Afroda au continuat vizita pe teren la Pianu de Sus.

Vizita unui reprezentant al Consiliului General
Rhone in Alba Iulia
D-nul Olivier Desmules, membru al
Consiliului General Rhone a fost prezent la Alba
Iulia in data de 17.12.2009.
A avut loc o intalnire la Consiliul Judetean
Alba impreuna cu Cornelia Madaras, Sanda
Grindean de la Consiliul Judetean Alba, primarii
comunelor Santimbru si Pianu si Georgiana Damian,
consultant Afroda pentru a discuta despre un proiect
pilot ce se doreste a fi pus in aplicare in Romania ce
consta in realizarea unei statii de epurare prin
lagunare. Aceste procedeu natural, cu costuri reduse
este foarte utilizat in Franta si se doreste a fi realizat
si la noi in Romania.
Comunele alese pentru realizarea acestui
proiect au fost Santimbru, Spring si Pianu de Jos
deoarece ele se incadreaza cel mai bine conditiilor
necesare acestui sistem de epurare.
D-nul Olivier Desmules ne-a prezentat acest
proiect precum si ajutorul pe care partea franceza nil va acorda in punerea lui in practica.
Camera de Agricultura Rhone impreuna cu
asociatia SDRR vor angaja un expert francez,
specializat pe acet tip de tratament, care va veni in
Romania de 3 ori pe parcursul a 6 luni pentru a face
studii, a colecta informatii si a realiza proiectul
tehnic al statiilor ce urmeaza a fi realizate. Proiectele
vor fi depuse comunelor, urmand ca acestea, spijinite
de Consiliul Judetean Alba, sa se ocupe de gasirea
sursei de finantare si realizarea efectiva a proiectului.
Primarii comunelor au fost de acord si incantati de
aceasta idee.
S-a stabilit ca prima vizita a delegatiei
franceze si a expertului va avea loc in luna februarie
cand se vor incepe studiile necesare in teren.

Vizita
reprezentantilor
SDRR si a expertilor
francezi in lagunare
in Romania

In perioada 0106.02.2010 Alba Afroda a primit vizita unei delegatii
francezi formata din 4 persoane : Jean Boudaud si
Francois Gerard de la SDRR precum si 2 specialisti
in statii de epurare prin lagunare: Cyril Jousse si
Andre Bouvier.
Acesti au fost prezenti in Romania pentru a
analiza modalitatea de realizare a unui sistem de
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Vineri toata echipa a fost prezenta la Dumitra
impreuna cu d-nul primar Popa Iancu.
Sambata, vizita delegatiei franceze s-a
terminat la Rosia de Secas unde au avut loc discutii
legate de infratirea dintre comuna Rosia de Secas si
comuna Savigny - Franta.
Urmatoarea intalnire cu francezii a fost
stabilita in perioada 8-12 martie 2010.
Intre timp angajatii Afroda vor furniza datele
necesare precum si traducerile necesare de care au
nevoie cei 2 expertii pentru o munca cat mai
productiva.

ONGfest Bucuresti, 7-9 mai 2010
In perioada 7-9 mai 2010 a avut loc, la
Bucuresti, cea de II a editie a evenimentului
ONGfest organizat de FDSC. Ongfest este un
eveniment dedicat ONG-urilor din toata tara in
vederea prezentarii lor, a activitatilor si proiectelor
desfasurate de acestea si un motiv de relationare si
cunoastere reciproca. Locatia aleasa pentru
eveniment a fost Piata Unirii, unde peste 200 de
ONG-uri au fost prezente la standurile pregatite de
organizatori unde s-au promovat ONG-urile si
activitatile lor prin pliante, brosuri, afise si alte
materiale promotionale.
Alba Afroda a fost prezenta la acest
eveniment in urma invitatiei lansate de catre
Ambasada Frantei in Romania, co-finantator in
proiectul desfasurat pe protectia mediului, pentru
promovarea Ambasadei precum si a Asociatiei si a
actiunilor si proiectelor in derulare.
In ziua de vineri, 7 mai 2010, la ora 14.00 a
avut loc la Institutul Francez un seminar pe protectia
mediului si responsabilitate sociala. Au fost invitati
ONG-uri finantate de Ambasada Frantei pe acest
domeniu precum si reprezentanti ai firmelor pentru
a-si prezenta agenda de responsabilitate sociala a
firmei. A fost o buna ocazie pentru ONG-urile
participante de a se cunoaste, de a-si cunoaste
proiectele si de a face schimb de experiente si a
stabili un contact care se poate fi benefic pentru
viitoarele proiecte realizate.
Sambata, 8 mai 2010, Georgiana Damian
angajata Afroda a fost prezenta la standul Ambasadei
Frantei impreuna cu alti 4 reprezentanti ai altor
ONG-uri finantate de Ambasada, unde s-a promovat
Asociatia prin pliante, brosuri, afise, carti de vizita,
etc.
Ultima zi, duminica, 9 mai 2010, a decurs
asemenea zilei de sambata cu prezenta la stand si
inchiderea evenimentului.

« Sensibilizarea actorilor
locali cu privire la abordarea
Leader »

In perioada 19.04 – 23.04.2010 la Cluj
Napoca a vut loc cursul « Sensibilizarea actorilor
locali cu privire la abordarea Leader ». Din partea
Asociatiei AFRODA la acest curs a participat Ing.
Groza Marius.
Ziua 1 - a inceput prin inregistrarea participantilor
si a lectorilor care au sustinut cursul
- prezentarea in linii mari a continutului
cursului
Ziua 2 - definirea a mai multor teme specifice
abordarii Leader (Dezvoltare locala, Diagnosticul
local, Originile Leader)
- exemple de studii de caz a proiectelor
Leader+ de success
- formarea de grupuri de lucru la care
cursantii au facut profilul diferitelor zone din care
provin
Ziua 3 – abordarea de tip local-teritorial cu exemple
in functie de profilul diferitelor zone
- abordarea de jos in sus
- Leader in calitate de laborator al dezvoltarii
rurale
Ziua 4 - exercitiu practic – actiuni ale Grupurilor de
Actiune Locala din Regiunile vizate
- vizita in teren
- seara culturala
Ziua 5 – concluzii asupra cursului de abordare
Leader
- testare si inmanarea diplomelor de
participare

Vizita unui grup de elevi din Franta
In perioada 15 - 18 mai 2010, Asociatia Alba
Afroda a primit in vizita un grup alcatuit din 12 elevi
de la liceul agricol St. Genest Malifaux, Franta
insotiti de 3 profesori, pentru a descoperi agricultura
romaneasca.
Grupul a venit in Romania prin intermediul
asociatiei SDRR Franta, intr-o vizita de studiu pentru
a cunoaste si a-si forma o parere despre agricultura
romaneasca.
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3. Stimularea fermierilor de a colecta in containere
speciale si diferite a deseurilor alimentare precum si
a deseurilor lichide provenite de la animale.
4. Colectarea in rampe speciale a deseurilor solide a
dejectiilor de animale.
5. Utilizarea eficienta a deseurilor animale ca si
ingrasamant in limitele admise pentru a nu dauna
solului si apei freatice.
Partenerii proiectului :
- Ambasada Frantei in Romania
- Primariile celor 10 comune
- Agentia Judeteana de Protectia Mediului Alba
- Asociatia Solidarite Developpement Rhone
Roumanie
- Green Team
Grupul tinta al proiectului au fost
persoanele din mediul rural.
Beneficiarii directi ai proiectului pe satele
membre Afroda in care s-a aplicat proiectul :
aproximativ 300 de persoane au fost deja instruite.
Beneficiari indirecti: familiile, anturajul local
si profesional, primariile, locuitorii satelor,
administartia publica, consiliile locale din zone.
Beneficiari indirecti (estimativ) – 8000 persoane
Activitatile realizate si care se vor realiza in
cadrul proiectului :

Georgiana Damian, de la Afroda a fost
prezenta in calitate de ghid si traducator in vizitele
organizate cu scopul venirii grupului de elevi.
S-au realizate vizite agricole la :
- ferma de oi a fratilor Sufana la Ungurei;
- ferma de vaci a lui Bogdan Nicolae la Rosia de
Secas;
- ferma de vaci a d-nului Stanescu Nicolae la Teius;
- cultura de vie la care lucreaza d-nul Cristi Rusu la
Rahau;
- ferma de vaci de la Rahau realizata pe Sapard;
- OJPDRP – intalnire cu d-nul Nicu Pluta si d-na
directoare Carmen Morariu pe tema fondurilor
PNDR in Romania;
precum si vizite turistice:
- Alba Iulia
- Sibiu
Elevii au fost incantati de ceea ce au vazut in
Romania si foarte interesati de vizitele realizate care
i-au ajutat foarte mult in realizarea unei viziuni
proprii asupra agriculturii din Romania.

Campanie de
informare asupra
importantei
gestionarii
deseurilor la nivelul
fermei

1. Sesiuni de instruire asupra importantei colectarii si
depozitarii selective a deseurilor la nivelul fermei
organizate la nivelul primariilor comunelor,
caminelor culturale, scolilor de catre expertii in
domeniu.
2. Sesiune de informare asupra folosirii responsabile
a substantelor chimice (pesticidelor) sustinute de
expertii in domeniu la nivelul satelor.
3. Punerea la dispozitia fermierilor containere
speciale de selectare a deseurilor la nivelul satelor.
4. Sustinere in montarea unor proiecte de
achizitionare sau construire a unor containere
speciale de colectare a deseurilor animale la nivelul
fermei.
5. Sesiune de instruire in utilizarea eficienta a
deseurilor animale ca si ingrasamant.
6. Deplasarea periodica pe teren pentru a
supraveghea modul de punere in practica a
informatiilor primite in urma cursurilor de instruire.
8. Implicarea administratiei publice locale in
sponsorizarea cu containere speciale satele in care va
fi aplicat proiectul.
9. Elaborarea de materiale informative (plainte,
brosuri) asupra gestionarii desurilor si impartirea lor
participantilor la cursurile de instruire.

In noiembrie 2009, Alba Afroda a depus un
proiect pe tema protectiei mediului in urma unui apel
la proiecte lansat de catre Ambasada Frantei in
Romania.
In luna decembrie proiectul depus de Afroda
a fost selectat pentru finantare urmand ca din luna
ianuarie pana in luna iunie sa urmeze punerea lui in
aplicare.
Proiectul este cofinantat de Ambasada
Frantei si Alba Afroda.
Obiectivul general al proiectului este
cresterea capacitatii fermierilor de a intelege
importanta unei bune gestionarii a deseurilor la
nivelul fermelor personale.
Obiectivele specifice sunt:
1. Intelegerea importantei colectarii si depozitarii
selective a ambalajelor provenite de la diversele
achizitii la nivelul unei ferme agricole.
2. Constientizarea importantei folosirii substantelor
chimice (pesticide) cu respectarea stricta a
instructiunilor de folosire si utilzarea mijloacelor
necesare de protectie
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10. Dezbatere realizata de un expert francez in
managementul gestionarii deseurilor la nivelul
fermei.
11. Redactarea a 3 editii din ziarul Sufletul Satului in
care va fi publicat cate un supliment cu rezumatele
cursurilor de instruire si formare relaizate de experti.

de aplicat la nivelul fermei. Fermierii prezenti au fost
interesati si de alte cursuri pe viitor :
- cursuri de zootehnie ;
- apicultura ;
- folosirea pesticidelor fara a dauna sanatatii omului
si mediului ;
- schimb de experiente in Franta ;
- curs de pomicultura ;
- managementul fermei, etc.
Proiectul a fost reusit din toate punctele de
vedere si s-a realizat ceea ce s-a propus in masura de
90%. De asemenea, se asteapta initiative concrete
din partea celor prezenti la curs pentru a vedea
practic punerea in aplicare a ceea ce s-a prezentat.

Pana in prezent au avut loc :
-intalniri cu primariile implicate in aceste proiect
-semnat protocol de colaborare cu agentia de mediu
-semnat protocol de colaborare cu primariile
implicate in proiect
-adunat informatii pt pregatirea prezentarii
proiectului
-realizat prezentare in PowerPoint a cursului de
informare
-facut afis de promovare a campaniei de informare
-editat brosura cu informatiile aflate in cursul de
informare
-prezentare curs in cele 10 comune Afroda
Actiuni viitoare :
- incheierea proiectului
-participarea reprezentantilor Ambasadei Frantei in
Romania la prezentarea cursului final
- sustinere unui curs final in gestionarea deseurilor a
unui specialist francez la inceputul lunii iunie
-actiuni realizate ca urmare a cursului de informare
(ecologizare a zonelor, activitati in scoli pe tema
reciclarii deseurilor etc) in comunele implicate in
proiect
- montarea containerelor speciale de catre Green
Team in comunele care nu au alte contracte de
colectare selectiva a deseurilor
- incheierea contractelor de colaborare intre firmele
de salubritate pentru colectarea selectiva a deseurilor
si primariile comunelor.
Continutatea proiectului
Dezvoltarea si aplicarea proiectului si in alte
zone.
Sprijinirea personelor instruite in montarea
unor proiecte ca urmare a instruirii primite.
Continuarea colectarii selective a deseurilor
la nivelul fermelor.
Vizite in Franta pentru schimburi de
experienta si bune practice in gestionarea deseurilor
la nivelul fermei.
Impresii in urma cursurilor realizate
Impresiile participantilor la cursuri au fost
foarte bune, fermierii fiind foarte interesati de acest
subiect si considerandu-l util pentru o mai buna
gestionare a deseurilor in cadrul fermei.
Limbajul folosit de instructor a fost accesibil,
informatiile obtinute li s-au parut realiste si posibil

Finalul proiectului de lagunare
In perioada 25-28 mai 2010 a avut loc ultima
vizita a lui Cyril Jousse si Andre Bouvier, expertii
francezi in lagunare, in Romania, cu ocazia
finalizarii proiectului. In cele 3 zile au avut loc vizite
la fiecare dintre cele 3 primarii implicate in acest
proiect: Pianu, Santimbru si Spring unde Cyril si
Andre le-au aratat domnilor primari proiectul tehnic
realizat de Cyril si documentele aferente, urmand ca
versiunea in romana a proiectului sa le revina
primariilor la sfarsitul lunii iunie a acestui an.
Joi, 28 mai, a avut loc o intalnire la Consiliul
Judetean Alba unde au fost prezenti membrii
comitetului de pilotaj si domnul director Dan
Popescu care i-a asigurat pe domnii primari ca
acestia vor primi sprijin din partea Consiliului
Judetean Alba pentru gasirea surselor de finantare
necesare inceperii lucrarilor la aceste proiecte.
A fost o intalnire fructuoasa, proiectele
urmand sa se realizeze in viitor cu spijinul si
sustinerea Consiliului Judetean Alba.
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Actiuni viitoare
1. Cursul final al Proiectului “Importanta
gestionarii deseurilor la nivelul fermei” in
co-finantare cu Ambasada Frantei, 11
iunie 2010 la Hotel Parc, ora 1100
3. Ziua Rozelor – 27 iunie 2010 Ciumbrud
4. Festivalul Afroda – 31 iulie – 1 august
2010 - Sasciori
5. Targul Apulum Agraria – septembrie
2010 – Alba Iulia

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. Marius Groza, animator local, responsabil
actiuni de teren
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