
Cu sprijinul regiunii Centre-Val de Loire și al orașului Tours, acțiunea
Good/Goût de France 2021 a mobilizat trei bucătari francezi. Maximilien
Bridier, bucătar la restaurantul La Roche Le Roy din Tours, Angélique
Peretto, bucătar-patisier și Jean-Marie Soignier, maître-nougatier, au venit în
România în acest scop, aducând în atenție specialități culinare din regiune. 

Au fost organizate masterclass-uri la Institutul Escoffier (București) și la
Universitatea Transilvania (Brașov) unde bucătarii au făcut o demonstrație
culinară. A avut loc și un concurs online destinat liceenilor de la liceele de
profil, care au fost invitați să pregătească o rețetă din regiunea parteneră.
Domnul Soignier a realizat de asemenea și un atelier culinar cu copii din
cadrul asociației Carusel din București, învățându-i să facă biscuiți sablați.  

O conferință în format hibrid la Universitatea de Științe agronomice și
Medicină veterinară din București pe tema contribuției orașului Tours la
patrimoniul gastronomic francez și o intervenție online generalistă, de
popularizare, organizată în parteneriat cu Alianța franceză din Brașov, au
fost propuse de domnul Nicolas Raduget, doctor în istorie al Universității
François Rabelais din Tours. 

Domnul Pierre-Alain Roiron, consilier regional responsabil de turism, domnul
Marc Richet, director general al comitetului regional pentru turism și domnul
Marc Metay, director general al castelului regal din Amboise au prezentat
atuurile turistice și gastronomice ale regiunii Centre-Val de Loire cu
ocazia unei conferințe de presă organizată la Institutul francez din România. 
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Goût de France: regiunea Centre-Val de
Loire și orașul Tours în centrul atenției

 

https://fb.watch/8UNxHllJBs/
https://fb.watch/8UNKvhKNG9/


Miercuri, 20 octombrie 2021, Ambasadoarea Franței,
doamna Laurence Auer, a înmânat premiile reprezentanților
orașelor Buzău și Ghelința (premiul I), Sibiu și Isaccea
(premiul II) pentru angajamentele lor în demersurile de
dezvoltare durabilă, în cadrul celei de-a treia ediție a
concursului „Orașul durabil” organizat de Ambasada
Franței în România.

Municipiul Buzău a obținut premiul I la categoria „județe și
municipii”. Proiectul său se referă la implementarea unor
măsuri de economie circulară într-o școală municipală
(Școala Gimnazială nr. 11): reducerea consumului de energie
prin panouri solare și pompe de căldură; reutilizarea apelor
pluviale; dezvoltarea de spații de permacultură; reciclarea
deșeurilor. 

Municipiul Sibiu a câștigat premiul al doilea pentru un
proiect de reabilitare a clădirilor istorice.

Comuna Ghelința a fost premiată la categoria „orașe și
comune”. Proiectul său „Bioenergy Village”, dezvoltat între
2016 și 2019, a constat în principal în construirea unui
sistem de încălzire bazat pe deșeuri vegetale (biomasă). 

Orașul Isaccea a obținut premiul al doilea pentru planul de
punere în valoare a cetății Noviodunum.

Acest concurs face parte dintr-un proces de schimb de
soluții durabile între partenerii francezi și români.
Astfel, autoritățile locale câștigătoare din România vor
beneficia de o vizită de studiu în Franța, în săptămâna
ce începe în 15 noiembrie, care le va permite un schimb
de experiență cu partenerii francezi din Tours și Malaunay.

Decernarea premiilor concursului „Orașul durabil”

Concursul „Orașul durabil”, organizat de Ambasada Franței în
România în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și
Agricultură Franceză în România (CCIFER), Business France și
asociațiile reprezentative ale autorităților locale din România,
cu sprijinul Carrefour și Renault, are ca scop promovarea
inițiativelor autorităților locale din România care se înscriu
într-un proces de dezvoltare durabilă și de tranziție
ecologică. Acesta se adresează celor patru niveluri ale
unităților administrativ-teritoriale din România (județ,
municipiu, oraș, comună). Șaisprezece astfel de unități
administrativ-teritoriale și-au depus candidatura pentru
ediția din 2021 a acestei competiții: Curtici; Ghelința; Ion
Creangă; Isaccea; Sânnicolau Mare; Seini și Tâmboești în
categoria „orașe și comune”, Arad; București (sector 6); Buzău;
Cluj-Napoca; Galați; Iași; Sibiu; Suceava și județul Vâlcea în
categoria „județe și municipii".

Toate proiectele depuse de autoritățile locale române au
fost prezentate cu ocazia unui webinar care poate fi urmărit
aici. 

Prima întâlnire de pregătire a celei de-a șasea ediții a
forumului cooperării descentralizate franco-române 

 
 

Joi, 28 octombrie 2021, a avut loc prima întâlnire de lucru pentru pregătirea celui de-al 6-lea forum al
cooperare descentralizată franco-română, ce ar trebui să se desfășoare în România în perioada 16-18
martie 2022. Această primă întâlnire a părții române a reunit reprezentanți ai Ministerului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației și ai celor patru asociații ale autorităților locale românești (UNCJR, AMR, AOR,
ACoR), și reprezentanți ai Ambasadei Franței în România. 

O întâlnire a comitetului de coordonare franco-român va avea loc în luna decembrie. 

https://www.youtube.com/watch?v=PGrt-YSYHeQ


Vizita în România a unei delegații de la Parcul natural
regional din Camargue

 
 

Luni, 18 octombrie, cu ocazia unei întâlniri organizată de Ambasada Franței, o delegație de la Parcul natural
regional (PNR) din Camargue a discutat cu reprezentanți ai Ministerului mediului, apelor și pădurilor și ai
Agenției naționale pentru arii naturale protejate (ANANP). Discuțiile s-au axat pe parteneriatul între cele
două rezervații ale biosferei, delta Camargue și delta Dunării, care s-ar putea concretiza într-un
proiect finanțat prin programul LIFE. Un acord de cooperare a fost de altfel semnat între cele două
rezervații în anul 2016, urmat de semnătura în 2018 a unui acord de cooperare între localitățile Sulina,
Arles/Salin de Giraud și Port Saint-Louis du Rhône.

Direcțiile preconizate pentru aprofundarea cooperării sunt protecția speciilor protejate emblematice ale celor
două delte (flamingo roz, pelicani); utilizarea tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale pentru
supravegherea geologică a deltelor; măsurile de adaptare la schimbările climatice; dezvoltarea economică și
turismul precum și asocierea actorilor locali și a cetățenilor în demersurile de conservare a ariilor protejate.  

Delegația de la Camargue și reprezentanții Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) s-au
numărat printre cei care au intervenit la conferința pe tema importanței conservării biodiversității
organizată de Ambasadă în aceeași zi. Desfășurată în contextul lucrărilor pregătitoare pentru cea de-a 15-a
reuniune a Conferinței Părților la Convenția privind diversitatea biologică, această conferință în format hibrid a
reunit reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor societății civile franceze și române printre care domnul
Barnerias, director pentru relații europene și internaționale la Oficiul francez pentru biodiversitate și doamna
Croitoru, director al ANANP. Delegația de la Camargue s-a deplasat apoi în regiunea Deltei Dunării, la Tulcea și
Sulina, pentru o vizită pe teren.  

Zoom asupra 
Regard este o publicație franco-română electronică și gratuită, ce propune o scrisoare informativă bilunară în
limba franceză, sub forma unor interviuri cu cercetători, universitari și specialiști. Obiectivul este acela de
înțelege societatea românească, prin intermediul actualității, dar și prin intermediul evoluțiilor sale pe termen
lung din domeniul economic, istorie, politică, psihologie ori sociologie.

Pentru mai multe informații, luați legătura cu laurent@regard.ro 

https://fb.watch/8URjV4Se4m/
https://regard.ro/
https://regard.ro/
mailto:Pentru%20mai%20multe%20informa%C8%9Bii,%20lua%C8%9Bi%20leg%C4%83tura%20cu%20laurent@regard.ro


Ambasadei Franței în România
Institutului Francez din România

Ambasadei Franței în România
Institutului Francez din România

Rămâneți la curent cu actualitatea din domeniul cooperării descentralizate franco-române
consultând paginile de internet ale: 

Și paginile Facebook ale:

Prezentați-vă (nume & funcție) – (1’)
Ce parteneriat(e) a dezvoltat colectivitatea dvs.? Ce proiecte comune aveți? Ce a adus acest proiect/parteneriat
colectivității dvs.? – (1’-2’)
Cum intenționați să continuați în viitor colaborarea cu colectivitatea locală parteneră? Pe ce subiecte/teme? – (1’-2’) 

Cu aproximativ 120 de înfrățiri și parteneriate active, România ocupă un loc aparte în relațiile de cooperare descentralizată
pe care le au colectivitățile locale franceze cu omoloagele lor din Europa. 

Pentru a pune în lumină parteneriatele existente, vă propunem realizarea unor scurte testimoniale video
(aproximativ 3-5 minute) despre cooperarea pe care o aveți cu partenerii dumneavoastră. 

Ne puteți trimite materialul video prin e-mail la adresa gouvernance@institutfrancais.ro. Aceste vor fi apoi publicate pe
rețelele sociale și pe pagina de internet a Ambasadei Franței în România. 

Puteți asculta testimonialele aici. 

Apel la mărturii  – actori ai cooperării descentralizate
franco-române

 
 

Primăria orașului Paris a primit în perioada 6-8 octombrie
2021 vizita unei delegații de aleși locali și funcționari de la
primăria sectorului 6 din București.

Această vizită de studiu a avut loc în urma celei făcute la
București în luna iunie a acestui an de viceprimarul Parisului
însărcinat cu afaceri europene, cu scopul de a iniția noi
schimburi între cele două capitale. Vizita s-a axat în mod
particular pe amenajarea unei incinte feroviare
dezafectate, pe crearea de spații terțe și pe legăturile
între cluburile sportive și locuitorii sectorului 6.  

Membrilor delegației le-a fost prezentată promenada
vegetalizată Daumesnil și tronsonul centurii mici din
arondismentul 12 al Parisului. Aceștia au putut vedea de
asemenea noul eco-cartier de la Clichy Batignolles și marele
parc Martin Luther King pe care îl găzduiește.

Stadionul Charléty, întâlnirea cu directorul Paris Université
Club și o „curte-oază” (amenajată pentru a face față valurilor de
căldură) în arondismentul 13 s-au aflat și ele în programul
vizitei.

Deplasare la Paris a unei delegații a primăriei sectorului 6
 

Acesta a cuprins și vizitarea unor spații terțe cu rol social
(Les Cinq Toits, Village Reille) sau cultural (Ground Control,
Kilomètre 25 sau Jardin 21).

Prin aceste vizite s-a urmărit punerea în valoarea a mai
multor inițiative și proiecte pariziene ce pot constitui o
sursă de inspirație pentru soluții concrete la provocările în
materie de amenajare urbană cu care este confruntat
sectorul 6 al Bucureștiului.

https://ro.ambafrance.org/-Romana-
https://institutfrancais.ro/
https://www.facebook.com/France.Romania
https://www.facebook.com/InstitutulFrancez
mailto:gouvernance@institutfrancais.ro
https://ro.ambafrance.org/Temoignages-des-acteurs-de-la-cooperation-decentralisee-franco-roumaine

