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• Lansarea proiectului
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• Spectacolul folcloric
internaţional „Semne de
Primăvară”
• Închiderea oficială a
proiectului „IMAGINE –
Metode îmbunătăţite pentru
asigurarea creşterii şi
inovării în nordul
Euroregiunii Dunărea de
Jos”

În data de 16 martie 2012, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), în parteneriat cu
Reprezentanţa Comisiei Europene în România (RCE), a organizat în cadrul Spaţiului
Public European (strada Vasile Lascăr, nr. 31, sector 1, Bucureşti) ceremonia de
decernare a premiilor European Language Label 2011 (Certificatul European al
Limbilor) pentru 11 proiecte inovatoare în domeniul predării şi învăţării limbilor
străine.
În 2011, au fost primite 58 de
candidaturi (cu circa 32% mai
multe decât la ediţia precedentă),
din toate regiunile ţării şi depuse
de către diverse instituţii, de la
şcoli şi licee până la companii
private. European Language Label
2011 a marcat 10 ani de
promovare
a
inovaţiei
şi
creativităţii în domeniul predării şi
învăţării limbilor străine, priorităţile
acestei ediţii fiind învăţarea limbilor
străine în comunitate şi limbile
străine ca pregătire pentru piaţa muncii. Numitorul comun al tuturor proiectelor
premiate a fost comunicarea în una sau mai multe limbi diferite de cea maternă un element esenţial pentru crearea cadrului favorabil asigurării flexibilităţii şi
securităţii sociale.
În timpul evenimentului, au luat cuvântul Niculae Idu, Şeful Reprezentanţei Comisiei
Europene în România; Mihaela Popa, Membru al Comisiei de Învăţământ, Ştiinţă,
Tineret şi Sport a Senatului României; Augustin Mihalache, Consilier în cadrul
Direcţiei generale Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului; Monica Calotă, director ANPCDEFP. Invitatul
special al acestei ediţii a fost Mircea Cărtărescu, care a susţinut o alocuţiune pe
tema „Traducerile: puzzle sau labirint?”.

„La baza construcţiei europene stă principiul unităţii în diversitate. Noi toţi suntem
cetăţeni europeni, dar, în acelaşi timp, ne promovăm tradiţiile, facem totul să ne
cunoaştem mai bine, să comunicăm mai bine. Astfel, învăţarea unei limbi străine
reprezintă un mijloc important de a ne cunoaşte, dar nu este mai puţin adevărat că
reprezintă şi un element de competitivitate”, menţionează domnul Niculae Idu,
Şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
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Lansat oficial în anul 1999 de către Comisia Europeană, European Language Label (Certificatul European al Limbilor)
este un premiu care încurajează iniţiativele în materie de predare şi învăţare a limbilor străine, prin recompensarea
tehnicilor inedite de predare, prin difuzarea informaţiilor referitoare la acestea şi prin promovarea bunelor practici.
Premiul se adresează tuturor tipurilor de educaţie şi formare, indiferent de vârsta celor implicaţi sau a metodelor
utilizate, fiind acordat anual celor mai inovatoare proiecte lingvistice din ţările Uniunii Europene.
În România, această acţiune este coordonată de ANPCDEFP care organizează ceremonia anuală European Language
Label şi evenimentele legate de promovarea multilingvismului împreună cu Reprezentanţa Comisiei Europene în
România şi cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
În perioada 2001-2011, premiul a fost acordat unui număr de peste 80 de proiecte lingvistice, implementate de
instituţii private şi de stat, pe întreg teritoriul ţării.
Lista proiectelor câştigătoare în 2011:

INSTITUŢIE
FUNDAŢIA EUROED

LICEUL DE ARTĂ „MARGARETA
STERIAN”

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

DENUMIREA PROIECTULUI
IN-CLASS:
INTERNATIONAL
COMMUNICATION AND
LANGUAGE ASSESSMENT
HEALTHY EATING AND PHYSICAL
ACTIVITIES TO PROMOTE
LEARNING FOR A BETTER
LIFESTYLE
RESEARCH AND TEACHER
EDUCATION FOR BUSINESS AND
ECONOMICS (EDU-RES) – THE
ADDED VALUE OF LIFELONG
LEARNING AND
INTERDISCIPLINARY
NETWORKING

JUDEŢ
IAŞI

BUZĂU

BUCUREŞTI

ISJ CLUJ

INTERNATIONAL SCHOOL
ENGLISH DRAMA FESTIVAL

CLUJ

FUNDAŢIA EUROED

LET’S BECOME A BILINGUAL
FAMILY

IAŞI

ŞCOALA CU CLS I-VIII NR.6
“GRIGORE ANTIPA”

YOUNG – BRIDGES FOR THE
FUTURE

BOTOŞANI

LICEUL TEORETIC
”MIHAIL KOGĂLNICEANU”

ARCHITEACHING

VASLUI

COLEGIUL TEHNIC „DANUBIANA”

GRUPUL ŞCOLAR TRANSPORTURI
AUTO “HENRI COANDĂ”
GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL,
ORAVIŢA
COLEGIUL ECONOMIC „HERMES”,
PETROŞANI

Sursa: www.ec.europa.eu

GLOBAL ANALYSIS OF HEALTH
SYSTEM STRUCTURE AND
EMPLOYABILITY OF VET SYSTEMS
IN THE EUROPEAN HEALTH
STRUCTURE
IMPROVING PROFESSIONAL AND
LANGUAGE SKILLS OF AUTO
MECHANICS THROUGH WORK
EXPERIENCE ABROAD
TRAINING STUDENTS FOR
AGRICULTURE
GET ADULTS MAKE EVENTS

NEAMŢ

ARAD

CARAŞ-SEVERIN
HUNEDOARA
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Transporturi: Câștigătorii primului concurs în domeniul mobilității inteligente
Vicepreședintele Siim Kallas, comisarul pentru mobilitate și
transporturi, a anunțat câștigătorii primului concurs în domeniul
mobilității inteligente, și anume concursul de planificatoare
europene de călătorii multimodale. La categoria „sisteme
operaționale de planificare a călătoriilor”, cei doi câștigători sunt
Idos (Cehia) și Trenitalia (Italia), iar la categoria „idei
inovatoare”, câștigătorii sunt Penelope Ventures GmbH
(Germania) și SNCF (Franţa). Scopul acestei inițiative a fost de a
promova dezvoltarea unor planificatoare integrate de călătorii
care să depășească frontierele naționale și să ofere opțiuni de
călătorie care să combine diferite mijloace de transport.
Referindu-se la rezultatele votului, vicepreședintele Kallas a
declarat: „Am ferma convingere că proiectele câștigătoare, dar și

toate celelalte proiecte participante, vor contribui la extinderea
posibilităților de alegere în materie de călătorii multimodale
pentru toți europenii. De asemenea, acest concurs a confirmat
faptul că, în viitor, ne așteaptă noi provocări, mai ales în ceea ce
privește necesitatea de a deschide accesul la datele referitoare
la călătorii”.
Numărul și calitatea proiectelor și ideilor prezentate au fost impresionante. La fel de impresionantă a fost și rata de
participare la votul electronic.
Idos este un planificator de călătorii door-to-door pentru
Republica Cehă și Slovacia, dar asigură și alte legături
transfrontaliere cu autobuzul și cu trenul în întreaga Europă
și a ajuns la 66 de milioane de vizualizări online pe lună.
Planificatorul de călătorii al grupului Trenitalia, SIPAX,
completat de Viaggiatreno, un instrument pentru
monitorizarea traficului în timp real, asigură legături cu
trenul, autobuzul și feribotul în Italia și în mai multe țări
învecinate și a ajuns la 3 milioane de vizualizări online pe
zi.
Câștigătorii de la categoria „idei inovatoare” au atras atenția juriului prin faptul că au dovedit o profundă înțelegere a
naturii acestui concurs și au dezvoltat proiecte care acoperă toate necesitățile previzibile ale călătorilor, inclusiv
servicii precum emiterea biletelor.
Proiectul de planificator de călătorii Byebyehello, prezentat de Penelope Ventures GmbH, a convins juriul prin
numeroasele sale elemente inovatoare și printr-o echipă puternică de părți interesate care ar putea transforma
această viziune în realitate. Societatea intenționează să lanseze planificatorul în mai 2012, începând din Germania.
Proiectul Mytripset, prezentat de SNCF, a impresionat juriul
prin utilizarea inovatoare a rețelelor sociale ca modalitate
de comunicare în vederea actualizării conținutului și a
datelor referitoare la trafic. Și acest planificator se bazează
pe un grup solid de parteneri. Lansarea sa este planificată
pentru toamna anului 2012, începând din Franța.
Câștigătorii acestui prim concurs în domeniul mobilității
inteligente au fost invitați de Comisie să-și prezinte ideile și
soluțiile la o reuniune a Comisiei pentru transport și turism
din cadrul Parlamentului European, care a avut loc la 26
martie 2012. De asemenea, ei vor fi invitați la Viena, cu
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ocazia viitorului Congres mondial STI (22 ‑ 26 octombrie 2012), pentru a stimula continuarea discuțiilor referitoare la
oportunitățile și provocările legate de soluțiile de călătorii multimodale la nivel european.
Promovarea de planificatoare inovatoare de călătorii multimodale reprezintă o prioritate. În 2011, Comisia a realizat
un studiu intitulat Towards a European Multimodal Journey Planner („Către un planificator european de călătorii
multimodale”), al cărui raport final este publicat la: http://ec.europa.eu/transport/its/studies/index_en.htm.
În cadrul concursului, lansat de vicepreședintele Kallas la 6 iunie 2011, părțile interesate din industrie și cetățenii
europeni au fost invitați să prezinte fie soluții de planificatoare europene (sau cel puțin transfrontaliere) de călătorii
multimodale, fie idei inovatoare care ar permite dezvoltarea unor astfel de instrumente cu adevărat europene și
multimodale.
La prima categorie au fost propuse 28 de planificatoare de călătorii, dintre care cele mai promițătoare, în număr de
12, au fost supuse votului public electronic în perioada 5 decembrie 2011 ‑ 13 ianuarie 2012. În paralel, un juriu
format din experți a evaluat cele 22 de „idei inovatoare” prezentate.
Sursa: www.ec.europa.eu

CLIMATE-ADAPT: un nou instrument pentru elaborarea de politici
în domeniul adaptării la schimbările climatice
Platforma europeană pentru adaptarea la schimbările climatice (CLIMATEADAPT), un instrument web interactiv privind adaptarea la schimbările
climatice, a fost lansată online, la sediul Agenției Europene de Mediu
(AEM) din Copenhaga. La lansare au participat Connie Hedegaard,
comisarul european pentru politici climatice, alături de Ida Auken,
ministrul mediului din Danemarca și de Jacqueline McGlade, directorul
executiv al AEM.
Platforma europeană pentru adaptarea la schimbările climatice este una
accesibilă
publicului,
disponibilă
pe
internet
(http://climateadapt.eea.europa.eu/), concepută pentru a sprijini factorii de decizie
politică la nivel european, național, regional şi local la elaborarea
măsurilor și politicilor de adaptare la schimbările climatice. Adaptarea
înseamnă o anticipare a efectelor adverse ale schimbărilor climatice și
luarea unor măsuri adecvate pentru prevenirea sau reducerea la minimum
a daunelor pe care le pot cauza acestea.
Platforma CLIMATE-ADAPT a fost
elaborată cu sprijinul comunității
europene a oamenilor de știință și a factorilor de decizie politică și va
permite utilizatorilor să acceseze, să difuzeze și să integreze informații cu
privire la:
 schimbările climatice preconizate în Europa;
 gradul de vulnerabilitate a regiunilor, țărilor și sectoarelor, în prezent și în
viitor;
 informații cu privire la activitățile și strategiile de adaptare la nivel
național, regional și internațional;
 studii de caz privind adaptarea și opțiuni potențiale de adaptare în viitor;
 instrumente online care sprijină planificarea în vederea adaptării;
 proiecte de cercetare, documente orientative, rapoarte, surse de
informare, linkuri, știri și evenimente legate de adaptare.
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Comisarul Hedegaard a declarat: „Acesta poate fi un instrument
extraordinar care să îi ajute pe factorii de decizie să aleagă cele
mai bune soluții în interesul cetățenilor. Nu reușim să
comunicăm în mod corespunzător cele mai bune practici, și nici
informațiile despre ceea ce NU trebuie făcut. Acest nou
instrument interactiv va spori eficiența eforturilor noastre”.
Efectele schimbărilor climatice reprezintă importante amenințări
sociale, de mediu și economice pentru comunitatea europeană și
pentru cea mondială. Fenomenele meteorologice mai frecvente
și extreme - ploile și inundațiile, canicula și seceta - cantitatea
redusă de zăpadă, creșterea temperaturilor și a nivelului mării
vor afecta din ce în ce mai mult mijloacele de subzistență,
producția alimentară, aprovizionarea cu energie, infrastructura,
ecosistemele - pe scurt, societatea în ansamblul său. Potrivit
estimărilor Munich Re, canicula din vara anului 2003 a cauzat
agriculturii, zootehniei și silviculturii din UE pierderi de
10 miliarde euro din cauza efectului combinat al secetei, al stresului provocat de căldură și al incendiilor.
În cadrul studiului PESETA, realizat de Centrul Comun de Cercetare al UE, s-a estimat că, dacă nu se încearcă
adaptarea la schimbările climatice și dacă schimbările climatice care, potrivit previziunilor, vor avea loc în anii 2080 s
-ar produce în prezent, daunele anuale pentru economia UE s-ar ridica la 20‑65 miliarde euro. Având în vedere
aceste riscuri, trebuie să luăm măsuri urgente pentru a ne asigura că societatea în care trăim este în măsură să se
adapteze la consecințele schimbărilor climatice, prin atenuarea efectelor negative ale acestora și prin valorificarea
oportunităților favorabile. Există tot mai multe dovezi cu privire la beneficiile economice ale măsurilor de adaptare: în
prezent, daunele economice anuale produse în UE numai de inundații se ridică la aproximativ 6,4 miliarde euro și,
potrivit proiectului ClimateCost din cadrul PC7, se preconizează că vor crește de mai multe ori până în 2050. Aceste
daune ar putea fi evitate prin măsuri de adaptare, cu doar o mică parte din costurile pe care le presupun.
Pentru a se putea lua deciziile necesare în ceea ce privește modul optim de adaptare, este esențial să se permită
accesul la date fiabile referitoare la impactul probabil al schimbărilor climatice, la aspectele socio-economice conexe
și la costurile și beneficiile diverselor opțiuni de adaptare. Cartea albă privind adaptarea la schimbările climatice a
Comisiei din 2009 a evidențiat faptul că lipsa de cunoștințe reprezintă un obstacol major pentru elaborarea cu succes
a unor răspunsuri în materie de adaptare la schimbările climatice.
Platforma CLIMATE-ADAPT va fi găzduită și administrată de Agenția Europeană de Mediu din Copenhaga. Ea va
contribui la realizarea bazei de cunoștințe necesare pentru a sprijini elaborarea unor politici de adaptare bazate pe
date concrete. Contribuția sa va fi utilizată la elaborarea unei strategii de adaptare cuprinzătoare a UE pe care
Comisia intenționează să o adopte la începutul anului 2013, cu scopul de a răspunde necesităților statelor membre,
ale organizațiilor transnaționale și ale părților interesate de la nivel local cu acțiuni corespunzătoare la nivelul UE.

EVENIMENTE
Lansarea proiectului „Centrul Multicultural „Dunărea de Jos”
În data de 13 martie 2012 a avut loc la sediul Consiliului Judeţului Galaţi
semnarea contractului de finanţare a proiectului „Centrul Multicultural
„Dunărea de Jos”, Str. Domnească, nr. 91, Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi”.
Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de
creştere.
Proiectul, în care Cosiliul Judeţului Galalaţi este partener, iar Consiliul Local
Galaţi este aplicantul, vizează crearea Centrului Multicultural „Dunărea de Jos”
şi constă în reabilitarea clădirii de patrimoniu din str. Domnească nr. 91 din
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municipiul Galaţi, precum şi amenajarea şi adaptarea spaţiilor
existente în vederea organizării de manifestări culturale specifice,
expoziţii şi acţiuni culturale pentru minorităţile din municipiul şi judeţul
Galaţi, dar şi a celorlalte judeţe membre ale Regiunii de Dezvoltare
Sud - Est, devenind, astfel, un obiectiv de interes pentru întreaga zonă
de sud-est a ţării.
La eveniment au fost prezenţi Răzvan Murgeanu - secretar de stat în
cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Eugen Chebac,
preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicuşor Ciumacenco,
viceprimarul municipiului Galaţi şi Luminiţa Mihailov, directorul Agenţiei
de Dezvoltare Regională Sud-Est.
Valoarea totala a proiectului este de 6.886.964,16 lei (circa 1,5 milioane de euro), grantul reprezentând
4.679.170,14 lei.

Spectacolul folcloric internaţional „Semne de Primăvară”

În perioada 16-17 martie 2012, la Sala de Spectacole a Teatrului Muzical „Nae Leonard” s-a desfăşurat spectacolul
folcloric internaţional „Semne de Primăvară”. Pe scenă au evoluat ansambluri folclorice din regiunile membre ale
Euroregiunii „Dunărea de Jos”, dar şi vedete ale cântecului popular românesc, Laura Lavric şi Margareta Clipa. Toate
evoluţiile s-au bucurat de aprecierea publicul gălăţean care a umplut până la refuz sala Teatrului Muzical. Pe
parcursul spectacolului publicul a aflat detalii despre obiceiurile tradiţionale de primăvară, prezentate de îndrăgitul
artist popular Paul Buţa, iar doamnelor din sală le-au fost oferite mici daruri care să le amintească de sosirea
anotimpului cald - flori de primăvară şi mărţişoare. În deschiderea spectacolului au fost prezentate filmele de
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promovare a zonei de frontieră Galaţi - Cahul, iar aproximativ 1.000 de DVD-uri cuprinzând aceste filme au fost
distribuite spectatorilor.
Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „IMAGINE – Metode îmbunătăţite pentru asigurarea creşterii şi
inovării în nordul Euroregiunii Dunărea de Jos”, implementat de Consiliul Judeţului Galaţi în parteneriat cu Consiliul
Raional Cahul, din Republica Moldova, beneficiind de finanţare europeană prin Programul Operaţional Comun
România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013.
Tot în cadrul aceluiaşi proiect, în toamna anului trecut, a mai avut loc un eveniment similar, intitulat „Toamna pe
Prut”, gălăţenii bucurându-se atunci de un spectacol folcloric desfăşurat pe esplanada din faţa Casei de Cultură a
Sindicatelor.

CONCURSURI
Concursul şcolar U4energy: E rândul tău să economiseşti energie!
Şcolile şi liceele din statele membre ale UE precum şi Croaţia, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein sunt invitate să
participe la acest concurs interesant care urmăreşte optimizarea consumului de energie în şcoli.
Concursul este structurat pe patru categorii:

cele mai bune măsuri privind eficienţa energetică - se adresează comunităţilor şcolare (profesori, elevi, autorităţi
şcolare) sprijinite de autorităţile locale;
 cele mai bune practici pedagogice de sensibilizare în ce priveşte
optimizarea consumului de energie - se adresează profesorilor;
 cea mai bună campanie de conştientizare în ce priveşte eficienţa
energetică - se adresează elevilor îndrumaţi de profesori;
 cele mai bune practici în domeniul educaţiei pentru energie realizate în
afara concursului U4energy - categoria „Premiul Special” adresată
câştigătorilor şi coordonatorilor de iniţiative naţionale finanţate din fonduri
publice care promovează eficienţa energetică în şcoli.
Profesorii şi elevii pot alege să se înscrie într-una sau mai multe categorii, în
conformitate cu cerinţele legate de participare. Materialele pot fi trimise în
orice limbă oficială a UE, precum şi în norvegiană şi croată. Este obligatoriu,
însă, să se trimită o traducere a titlului şi un rezumat corespunzător în
engleză.
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Toţi câştigătorii naţionali vor fi invitaţi într-o excursie de 2 zile (cheltuielile asigurate) pentru a participa la ceremonia
de decernare a premiilor europene la Bruxelles. Ei vor face, de asemenea, turul Parlamentului European împreună cu
un europarlamentar, vor primi un certificat de participare, un trofeu şi un kit pentru scoală. Marele juriu va selecta,
dintre câştigătorii naţionali, cele mai bune două lucrări per categorie pentru a desemna cei trei laureaţi europeni şi
pe următorii 3 clasaţi. Pe lângă excursia de 2 zile, câştigătorilor europeni li se vor acorda premii consistente în
valoare de 3.000 euro.
Data limită pentru trimiterea materialelor este: 16 mai 2012.
Mai multe informaţii: http://www.u4energy.eu

Bursele pentru Patrimoniu Natural Alfred Toepfer 2012
Tinerii ecologişti europeni sunt invitaţi să candideze pentru acest premiu
şi să intre în competiţia pentru bursa de 3.000 euro alocată pentru o
vizită de studiu într-una sau mai multe zone protejate dintr-o altă ţară
europeană decât cea de origine. Candidaţii trebuie să aiba până în 35 de
ani şi nationalitatea unui stat european. Temele pentru aplicaţii trebuie
să fie corelate cu managementul zonelor naturale.
Bursele consolidează cooperarea internaţională şi promovează calitatea,
inovaţia şi dimensiunea europeană a managementului zonelor naturale,
cum ar fi parcurile naţionale. La încheierea vizitei de studiu, bursierii
trebuie să prezinte un raport privind concluziile lor, care va fi împărtăşit
cu practicienii responsabili de gestionarea patrimoniului natural al
Europei. Bursele vor fi acordate în cadrul Conferinţei anuale EUROPARC,
care va avea loc între 22 – 25 octombrie 2012 în Genk, Belgia.
Data limită pentru înscriere este: 11 mai 2012.
Mai multe informaţii:
http://www.europarc.org/what-we-do/alfred-toepfer-schol

Concurs video: Muncă decentă pentru tineret
International Labour Organization - ILO a lansat un concurs video pentru tineri (18-29 de ani) pe tema locurilor de
muncă decente pentru tineri (Decent Work for Youth)! Prin acest concurs, ILO doreşte să arate lumii modul în care
criza mondială a locurilor de muncă afectează viaţa tinerilor şi comunităţile în care trăiesc.
Trei câştigători vor fi invitaţi la Geneva (toate cheltuielile asigurate)
pentru a participa şi a-şi prezenta videoclipurile la Forumul ILO
privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor (Youth
Employment Forum), care va avea loc între 23-25 mai 2012.
Forumul va reuni peste 100 de tineri implicaţi în promovarea unui loc
decent de muncă pentru tineri. Acesta va oferi şi o platformă pentru
tineri pe care să îşi împărtăşească experienţele şi opiniile legate de
situaţia actuală pe piaţa forţei de muncă, precum şi pentru a discuta
despre iniţiativele de succes care creează locuri de muncă mai multe
şi mai bune pentru tineri.
Data limită pentru trimiterea materialelor video este: 10 aprilie
2012.
Mai multe informaţii despre concurs şi regulament:
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_175240/lang--en/index.htm
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Solidaritate între generaţii: concurs de filme

Tinerii până în 30 de ani, din statele membre ale UE şi Croaţia, sunt invitati să creeze un film de 60 de secunde pe
tema solidarităţii între generaţii. Autorii celor mai bune trei filme vor fi premiaţi cu un iPad şi o vizită la Bruxelles
pentru a participa la proiecţia de filme ce va avea loc în noiembrie 2012.
Data limită: 15 mai 2012.
Mai multe informaţii: http://www.eppcompetition.eu
Acest concurs este organizat de Partidul Popular European (PPE) şi Grupul PPE din cadrul Comitetului Regiunilor în
contextul Anului european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii.
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