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20 de acţiuni comunitare au adus titlul de „Sat european” localităţilor în care s-au
derulat
Delegaţia Comisiei Europene în România a ales cele 20 de câştigătoare ale concursului de
acţiuni comunitare “Satul românesc, sat european”. Dintre cele 228 de localităţi din 39 de judeţe
care au înscris în concurs acţiuni comunitare, 20 au câştigat titlul de „Sat european”.
“Acest concurs şi-a propus să demitizeze Uniunea Europeană. Am vrut sa demonstrăm că ceea ce
face ca un sat să fie european nu sunt canalizarea sau termopanele, ci oamenii lui. Aveţi o zicală care
spune: “Omul sfinţeşte locul”. Asa este! Oamenii care ‘europenizează’ România sunt cei care aplică în
mod firesc în rezolvarea problemelor valori europene precum solidaritatea, cooperarea, spiritul civic,
respectul pentru tradiţie, protecţia mediului înconjurător. Dacă se înţelege acest lucru, aderarea poate
deveni cu adevarat un proiect al întregii societăţi romaneşti, şi nu doar al elitelor” a declarat Jonathan
Scheele, Şeful Delegaţiei Comisiei Europene.
Acţiunile comunitare câştigătoare vor fi prezentate zilnic pe TVR1 în luna septembrie 2005, la
Actualităţi. În etapa ulterioară, cele mai reprezentative dintre acestea vor fi prezentate mai pe larg la
TVR, în perioada octombrie - noiembrie a.c., în emisiuni-dezbatere.
„Satul românesc, sat european” a demarat cu distribuirea unui pachet informativ, conţinând instrucţiuni
de participare şi o publicaţie tip ziar, cu acelaşi nume, tipărită în 55.000 de exemplare. Distribuţia s-a
făcut la peste 16.000 adrese, la liderii locali, presa din toată ţara şi în atenţia unor instituţii implicate în
sectorul agriculturii şi dezvoltării rurale. Au fost incluse în ziar informaţii privind agricultura în Uniunea
Europeană, rezultatele negocierilor de aderare la capitolul agricultură şi dezvoltare rurală, precum şi
câteva proiecte de succes, care să exemplifice valori europene aplicate deja în satele din România.
Cu ocazia conferinţei de presă va fi semnat, pentru acest program, parteneriatul dintre Delegaţia
Comisiei Europene în România şi Televiziunea Română.
Contact: Angela Filote, Delegaţia Comisiei Europene, Tel. 021/203.54.30, Fax: 021/230.24.53, e-mail:
angela.filote@cec.eu.int
Anexe:
• Acţiunile comunitare câştigătoare
• Analiză sociologică
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Anexă
Nr. Localitate, judeţ
1

Comuna Gîrda de Sus,
judeţul Alba

2

Comuna Unirea, judeţul
Alba

3

Comuna Horea, judeţul
Alba

4

Comuna Girişu de Criş,
judeţul Bihor

5

Comuna Hudeşti, judeţ
Botoşani

6

Comuna Ibăneşti, judeţ
Botoşani

7

Sat Şinca Veche, comuna
Şinca Nouă, judeţul Braşov

8

Satul Zizin, comuna
Târlungeni, judeţul Braşov

9

Comuna Valea Salciei,
judeţul Buzău

10

Comuna Mănăstirea,
judeţul Călăraşi

11

Comuna Mihai Viteazul,
judeţul Cluj

Acţiuni comunitare, contacte
Lucrări de infrastructură, programe de promovare a turismului şi acţiuni cu caracter ecologic, deschiderea unui
muzeu cu punct de vânzare lângă gheţarul Scărişoara, reabilitarea unor drumuri comunale şi amenajarea unei
gospodarii tipic moţeşti. Contact: Danciu Livia, Dobra Aurel, Viorica Pasca, Ioan Ştefănuţ, Marin Vîrciu. Telefon:
0788/142 950, 0258/778141
Construirea unui loc de joacă pentru copii. Contact: Vasilica Roată, Teodora Feneşan, Ildiko Takacs. Contact:
Vasilica Roată. Telefon: 0741 13 56 44
Promovarea agroturismului prin lucrări de infrastructură. Contact: Pavel Neag, Valeria Todea, Corneliu Olar.
Telefon: 0258/76 70 08; 0258/76 73 34
Parteneriat străin şi local, crearea unui spaţiu socio-politic şi cultural: „Căminul Cultural Girişu de Sus”. Contact:
Morar Marcel, Rosa Drown şi Ioan Pasca, primar. Telefon: 0259/ 39 00 37
Investiţii în lucrări de aducţiune şi distribuţie a apei, operaţiunea s-a bucurat de sprijinul întregii comunităţi, care a
construit şanţuri pentru conducta de aducţiune achiziţionată tot din fonduri locale. Contact: Marcel Cibotaru,
Fatache Macovei şi Constantin Gavril. Telefon: 0231/623 255
Reabilitarea drumurilor locale, iluminat public, alimentare cu apa potabila şi gaz. Contact: Dumitru Chelariu,
primar, Mihai Dorofte, Lavric Savel. Telefon: 0231/619 755, 0741/ 026825, 0745/581999
Ridicarea unei biserici, introducerea telefoniei mobile în comună, reţea de distribuţie a gazului metan, reabilitarea
căminului cultural, înfrăţirea cu o comună din Germania. Contact: Constantin Bărgananu, primar.
Telefon: 0268/ 22 87 21
Dezvoltarea infrastructurii, protecţia mediului şi servicii sociale pentru cei defavorizaţi, introducerea telefoniei fixe
şi mobile, acţiuni de protecţie a mediului, introducerea reţelei de electricitate în zonele locuite de minoritatea
rroma. Contact: Biro Antal, Magda Barti, Constantin Munteanu. Telefon: 0268/36 50 72
Locuinţă socială în beneficiul unui tânăr cu dizabilităţi. Contact: Marian Muşat, Ion Platon, Aurel Mărăcineanu.
Telefon: 0238/ 57 52 01
Dezvoltarea infrastructurii şi servicii sociale, alimentarea cu apă a satelor Sultana şi Coconi, pietruirea drumurilor
în satele Mănăstirea şi Coconi, realizarea unui nou model de îmbunătăţire a accesului la serviciile de asistenţă
medicală şi în aşteptare, o cerere de finanţare de la Sapard pentru pietruirea de drumuri comunale. Contact:
Valerică Căpraru, primar. Telefon: 0242/52 00 18
Acţiuni de colectare a deşeurilor menajere, identificarea terenurilor degradate prin depozitarea ilegală de deşeuri
în perioada 1998-2001, soluţii pentru reintroducerea terenurilor în circuitul agricol, o campanie de informare şi de
atragere a cetăţenilor în acţiuni privind mediul înconjurător. Contact: Adam Ildiko, Cosmina Andreica, Elena
Cernea. Telefon: 0264/329.100
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12

Comuna Sâncraiu, judeţ
Cluj

13

Comuna Cumpăna, judeţul
Constanţa

14

Comuna Costache Negri,
judeţul Galaţi

15

Comuna Oancea, judeţul
Galaţi

16

Sat Topeşti, comuna
Tismana, judeţul Gorj

17

Comuna Muşeteşti, judeţul
Gorj

18

Comuna Poiana Teiului,
judeţul Neamţ.

19

Sat Cojoci, Comuna
Crucea, judeţul Suceava

20

Comuna Comloşu Mare,
judeţul Timiş

Proiecte pe salubrizare, tradiţii şi infrastructură. Instalarea unei centrale telefonice digitale de reţea
internaţională, realizarea unui laborator de informatică cu acces la internet şi a unui centru de informare
comunitară, program de colectare şi transportul deşeurilor menajere, organizarea unei tabere de creaţie.
Contact: Peter Gyorgy Arpad, viceprimar. Telefon: 0264/35 47 03
Centrul Comunitar Sfânta Maria: grădiniţă cu program normal şi prelungit, Şcoala de Balet, Muzeul Satului,
Telecentru şi un Centru de Formare şi Perfecţionare Profesională. Contact: Mariana Gâju, Constantin Bălan, Jan
Mihai. Telefon: 0241/73 90 03
Infrastructura - alimentarea cu apă a comunei, servicii sociale - înfiinţarea unui dispensar uman dar şi
dezvoltarea culturală a comunei - sală de informatică şi bibliotecă publică. Contact: Emilia Niculescu, Viorel
Vartosu, Claudia Maxim, Georgica Constantin. Telefon: 0236/ 82 58 10
Minisistem de irigaţii pentru culturile agricole. Contact: Pericle Avadanei, Iulian Balint, Romulus Bezman. Telefon:
0236/ 34 30 11
Valorificarea creaţiilor, prin reabilitarea centrului comunitar Topeşti, iar elevii au fost instruiţi în arta folclorului.
Contact: C. Jerca, C. Surcel, I. Butiuc. Telefon: 0253/ 37 47 24
Restaurarea Bisericii din lemn "Sfinţii Ingeri", Euro House - centru de informare şi pregătire în tehnica utilizării
computerului, lucrări de alimentare cu apă a comunei, construirea unei săli moderne de sport. Contact: Manta
Constantin, Constantin Lupulescu, Aurora Nicuţ, Luchian Drăgici. Telefon: 0253/34 30 11; 0253/27 25 40
Lucrări de reabilitare a infrastructurii: refacere maluri, podeţe şi drum comunal precum şi alimentarea cu apă,
reabilitarea şcolii din satul Dreptu şi înfiinţarea unui punct farmaceutic, dezvoltarea eco-turismului local. Contact:
Ancuţa Vasile, Pandrea Gheorghe, Ion Lupuleasa, Radu Grigorita, Ion Tifui. Telefon: 0233/26 60 25
Renovare şi dotare dispensar, lucrări de aducţiune şi distribuţie a apei, reabilitarea şcolii. Contact: Cornelia
Craciun, telefon: 0230/57 55 91; 0230/57 57 33
Construcţia unei şcoli generale, a unui spaţiu de comunicare cu cetăţenii comunei – Telecentru Comloşu – şi
reabilitarea unei grădiniţe pentru copii. Comunitatea a iniţiat eco-proiectul “Păduri pentru viitor”. Contact: Vasile
Busuioc, Elvira Putinelu şi Marius Ghitulescu. Telefon: 0256/36 41 14; 0256/36 40 40
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Concursul „Satul românesc, sat european”
Analiză sociologică
Au fost primite 228 de descrieri de acţiuni comunitare, doar 212 îndeplinind condiţiile pentru a fi evaluate.
Acţiunile comunitare au fost propuse din aproape toate judeţele ţării (cu excepţia judeţelor Satu Mare şi
Ilfov), şi au acoperit toate tipurile culturale ale satelor româneşti (vezi tabel)
Cele 20 de acţiuni comunitare câştigătoare provin din 13 judeţe şi printre ele sunt reprezentate toate cele
6 tipuri culturale de sate româneşti. Cele mai multe sunt din Alba, cu trei proiecte provenind din sate
izolate. Majoritare sunt acţiunile comunitare realizate în satele izolate şi minoritar religioase. Satele
tradiţionale (cu procentul cel mai mare din totalul satelor din România) au un singur proiect în finală.
Comparând cu distribuţia pe tipuri de sate la nivel naţional, se poate spune că în general decizia de a
trimite proiecte nu a fost influenţată de tipologia satelor. Se constată un activism mai ridicat la satele
minoritar religioase şi la satele cu experienţă în imigrare, raportat la numărul lor din totalul de state din
România - 26% proiecte faţă de 18.9% pondere la nivel naţional la satele minoritar religioase, respectiv
17% proiecte faţă de 12.4% pondere la nivel naţional la satele cu experinţă în imigrare.
Satele tradiţionale sunt mai puţin active, 15% au trimis proiecte faţă de 21.5% pondere la nivel naţional.
Ca o observaţie empirică (detaliu vizibil urmărind harta): multe dintre aplicaţii vin din sate aflate aproape
de graniţele de judeţ, deci departe de centru (fără ca ele să facă parte, obligatoriu, din tipul cultural de sat
izolat).
Există 7 localităţi care au trimis două aplicaţii (fie pentru proiecte diferite, fie din două sate ale aceleiaşi
comune), iar o comună din judeţul Olt a trimis chiar 3 aplicaţii.

Tip cultural (cf.
clasificarii Prof.
Dumitru Sandu)

Tradiţional
Izolate
Minoritar religios
Minoritar etnic

Modern
De imigrare
TOTAL

Caracteristici
Cu stoc de educaţie scăzut (procent
mic de populaţie educată, consum de
media mic, puţini cunoscatori de limbi
straine)
Sate izolate, departe de centrul de
comuna, departe de oraşe sau de
drumurile europene.
Procentul de grupuri minoritare
religioase este mai mare decât media
Cu un procent mare de populaţie
etnică, în special maghiară
Cu stoc de educaţie ridicat (procent
mare de populaţie educată, cu consum
de media semnificativ, cunoscatori de
limbi straine)
Cu pondere mare a populaţiei locale
imigrante (populaţie provenind din alte
zone alte ţării)

Aplicaţii
trimise

Procent din
total
aplicaţii

Tip sat în
totalul satelor
din Romania

32

15%

21.5%

42

20%

20.7%

55

26%

18.9%

8

4%

6.1%

39

18%

20.4%

36

17%

12.4%

212

100%

100%
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este să mobilizeze voinţa politică, expertiza şi resursele financiare ale Uniunii Europene pentru a sprijini aderarea
României în anul 2007. Delegaţia cooperează cu Guvernul României şi cu societatea civilă, atât la nivel central cât şi
local.

