CONSILIUL JUDEȚULUI GALAȚI
CENTRUL EUROPE DIRECT

MARTIE 2015

InfoEuropeDirect
NR. 3

ȘTIRI
Fructe în școli în valoare de 7 milioane de euro pentru elevii români
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Programul prin care elevii români sunt încurajați să aibă un stil de viață sănătos,
bazat pe o alimentație variată ce include legume și fructe, va fi în continuare
finanțat de către Comisia Europeană. Comisia a aprobat miercuri, 18 martie,
programul „Fructe în școli” pentru anul școlar 2015/2016, prin care elevii din
România vor beneficia zilnic de fructe în unitățile de învățământ, în valoare totală
de 6.869.985 euro. Suma reprezintă 89% din totalul necesar, urmând ca restul de
bani să vină din partea statului sau a mediului privat.
Programul „Fructe în școli” oferă zilnic câte un
fruct pentru 12 milioane de elevi europeni, încă
din 2009. Finanțarea din partea Comisiei
Europene se ridică la 150 de milioane de euro.
Programul își propune combaterea tendinței
generale de consum din ce în ce mai redus al
legumelor și fructelor de către copii și
adolescenți. Nutriția este un factor cheie în
combaterea problemelor de sănătate asociate
unei alimentații sărăcăcioase, astfel că inițiativa
CE de susținere a consumului de legume și fructe în rândul tinerilor contribuie la
promovarea unui stil de viață sănătos. Începând cu 2014, această schemă sprijină
și anumite măsuri educative ce explică potențialele beneficii ale acestui stil de viață.
Toate statele membre ale Uniunii, cu excepția Finlandei, Marii Britanii și Suediei,
participă la acest program pe durata anului școlar 2015/2016.
Sursa: www.ec.europa.eu

2,2 miliarde de euro fonduri europene pentru România
Programele Operaționale „Competitivitate”, „Capacitate
Administrativă” și „Asistență Tehnică” au fost lansate oficial
joi, 12 martie, în prezența comisarului european pentru
politici regionale Corina Crețu. La eveniment au participat
prim-ministrul Victor Ponta, ministrul dezvoltării regionale și
administrației publice Liviu Dragnea și ministrul fondurilor
europene Eugen Teodorovici.
Programul Operațional Competitivitate (POC) va
beneficia de o finanțare de peste 1,3 miliarde de euro prin
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în
perioada 2014 - 2020. Acest program contribuie la creșterea
competitivității și dezvoltării economice prin:
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• îmbunătățirea accesului, securității și utilizării tehnologiei informaționale; și

• consolidarea domeniului cercetării, dezvoltării și inovării.
Totodată, el contribuie, în mod indirect, la reforma unor domenii precum educația, sănătatea și cultura, dar și la
incluziunea socială sau reducerea sărăciei.
Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) contribuie la consolidarea capacităţii administrative
a autorităţilor şi instituţiilor publice din România şi sprijină participarea societăţii civile şi a mediului academic la
procesul decizional din administraţia publică. Acest program beneficiază de o alocare de peste 658 milioane de euro
din Fondul Social European (FSE).
Programul Operațional pentru Asistență Tehnică (POAT) va asigura accelerarea absorbției Fondurilor
Structurale și de Investiții europene în perioada 2014 - 2020, prin sprijinirea următoarelor tipuri de activități:
pregătire, gestionare, monitorizare, evaluare, informare și comunicare, colaborare în rețea, soluționarea
reclamațiilor, control și audit. Alocarea pentru acest program este de aproape 213 milioane de euro.
Sursa: www.ec.europa.eu

Cota de lapte, eliminată
Regimul cotelor de lapte, aplicabil producătorilor europeni, se va încheia la sfârșitul lunii martie. În termeni practici,
acest lucru înseamnă simplificarea, din punct de vedere administrativ, a monitorizării producției zilnice de lapte,
precum și adaptarea acesteia la fluctuațiile pieței.
În legătură cu încheierea regimului cotelor, comisarul UE pentru agricultură și
dezvoltare rurală Phil Hogan a declarat: „Eliminarea regimului cotelor de lapte

reprezintă atât o provocare, cât și o oportunitate pentru Uniune. Este o provocare
pentru că generații întregi de agricultori din sectorul produselor lactate vor trebui să
facă față unor situații complet noi și, cu siguranță, unui climat de instabilitate. Însă,
în termeni de creștere și de creare de locuri de muncă, această schimbare reprezintă
cu certitudine o oportunitate. Prin punerea unui accent mai puternic pe produsele cu
valoare adăugată și pe ingredientele pentru alimente funcționale, sectorul produselor
lactate poate deveni un factor economic determinant pentru UE. Pentru zonele mai
vulnerabile, în care eliminarea regimului cotelor poate fi privită ca o amenințare, sunt
prevăzute o serie de măsuri de dezvoltare rurală, conforme cu principiul
subsidiarității.”
Regimul cotelor de lapte se referă strict la laptele de vacă.
Introdus pentru prima dată în 1984, pentru că producția din UE depășea cu mult cererea, regimul cotelor a fost unul
dintre instrumentele care au vizat eliminarea acestor surplusuri. Reformele succesive ale politicii agricole comune
europene (PAC) au sporit orientarea sectorului către piață și, în paralel, au furnizat o serie de noi instrumente, mai
specializate, pentru sprijinirea producătorilor din zonele vulnerabile, cum sunt zonele montane, unde costurile de
producție sunt mai ridicate.
Termenul limită pentru eliminarea cotelor a fost stabilit pentru prima dată de reforma PAC din 2003, pentru a
permite producătorilor din UE să răspundă într-un mod mai flexibil cererii tot mai mari, în special de pe piața
mondială. Această decizie a fost reconfirmată în 2008, printr-o serie de măsuri vizând realizarea unei „tranziții line”.
Sursa: www.ec.europa.eu

Garantarea investițiilor private în mediul rural
Accesul agricultorilor români la finanțare va fi îmbunătățit printr-un nou instrument de garantare pentru agricultură,
prezentat de Comisa Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI).
Instrumentul propus are scopul de a facilita accesul la finanțări pentru agricultori și alți întreprinzători din mediul
rural. Autoritățile române, la nivel național, regional și local, pot adapta conceptul propus pentru ca finanțările
obținute prin programul de dezvoltare rurală (PNDR) să răspundă realităților din teren. Scopul principal este de a
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garanta obținerea de împrumuturi pentru investițiile în exploatările agricole și în noi IMM-uri.
Comisarului european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, a
declarat: „Instrumentele financiare ne pot ajuta să valorificăm politica de

dezvoltare rurală, al doilea pilon al politicii agricole comune. Prin flexibilizarea
accesului la credite, un euro din bani publici poate deveni doi, trei euro sau chiar
mai mult în termeni de împrumuturi garantate pentru sprijinul fermierilor, în
special a celor tineri, dar și ai altor antreprenori din mediul rural. Cooperarea
dintre Comisie și BEI reprezintă un important pas înainte în crearea de locuri de
muncă și creștere economică."
În conformitate cu normele care reglementează Fondul European pentru
Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR), statele membre pot include diverse
instrumente financiare (cum ar fi fondurile de garantare, fonduri de tip revolving
și fondurile de capital) în planurile lor de dezvoltare rurală, dacă utilitatea
acestora și impactul pozitiv asupra programului pot fi demonstrate.
Instrumentul lansat reprezintă primul produs dezvoltat în cadrul Memorandumului de înțelegere privind cooperarea
în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, semnat în iulie 2014 între cele două instituții.
Sursa: www.ec.europa.eu

EVENIMENT
Conferința „À vous la parole!” la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi
În perioda 30 martie-1 aprilie, colectivul clasei a a XI-a G din cadrul Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi,
împreună cu profesorii organizatori Oana-Nica Botezatu şi Georgeta Prada, au gazduit dezbaterea francofonă „À
vous la parole!”.
Conferinţa „À vous la parole!” s-a adresat tuturor elevilor de liceu vorbitori de limbă franceză, având drept scop
angrenarea acestora într-un schimb de opinii, dezbătându-se în acest mod numeroase probleme ale societăţii
actuale.
Comitetele au fost conduse de către doi elevi care au supravegheat întreaga dezbatere. Temele propuse pentru
fiecare comitet au fost:
1. Economie: Măsuri internaţionale pentru prevenirea viitoarelor crize financiare globale
2. Drepturile omului: Ce cauze determină creşterea homofobiei şi cum ne îndreptăm spre egalitate?
3. Societate: Rasismul în ceea ce priveşte românii - „The Romanians Are Coming”
4. Sănătate: Cum putem lupta împotriva SIDA?
Tot în cadrul evenimetelor s-a format un comitet care a dezbătut tema: Amanda Knox - vinovată sau
nevinovată?
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Programul activităţilor a fost următorul:
• În prima zi - 30 martie - a avut loc, în Amfiteatru, deschiderea în cadrul căreia elevii au fost familiarizaţi cu
programul pe zile, structura, precum şi cu alte aspecte care ţin de organizarea fiecărui comitet.
• Cea de-a doua zi a dezbaterii - 31 martie - fiecare comitet s-a reunit pentru a dezbate tema comitetului; după
o pregătire individuală, membrii și-au prezentat propria opinie, pe care au susţinut-o argumentat. De asemenea, în
urma acestei întruniri, a fost formulată o rezoluţie, prezentată de un delegat în cea de-a treia zi, în Amfiteatru.
• Cea de-a treia zi a dezbaterii - 1 aprilie - după prezentarea rezoluţiilor fiecărui comitet, are loc o discuţie tip
„Parlament” în cadrul căreia sunt supuse la vot rezoluţiile propuse.

Campania „Europa, casa noastră”
În data de 18 martie 2015, „Europa, casa noastră” a ajuns la Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Vînători și la
Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați, unde elevii au avut ocazia să afle mai multe despre istoria şi tradiţiile UE,
instituţiile comunitare, cetăţenia europeană, voluntariat și concursul „Lider European”, de la Georgiana Petcu, din
partea Reprezentanţei Comisiei Europene în România. La evenimente a luat parte şi un reprezentant al Centrului
Europe Direct Galaţi, care a explicat cum poate veni această organizație în ajutorul copiilor şi a distribuit materiale
informative.
Campania îşi propune să informeze elevii şi profesorii cu privire la
proiectul de integrare europeană (istoria, prezentul şi viitorul
acestuia), priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene, dar şi
informaţii care îi privesc direct (posibilitatea de a studia şi de a lucra
în statele membre, implicarea în activităţi de voluntariat, schimburi
între tineri, participarea la internship-uri, implicarea în proiecte
comunitare). Campania este deschisă tuturor şcolilor (primare şi
gimnaziale), precum şi liceelor din România. Elevii participanţi trebuie să fie coordonaţi de învăţători sau profesori.
Campania de informare „Europa, casa noastră” are patru componente importante: Vizite în școli, Concursul de
proiecte „Lider European”, Ziua Europei și Concursul de desene „Ziua Europei”.

CONCURSURI
Concursuri „Ziua Europei”
Cu ocazia Zilei Europei 2015, Centrul Europe Direct Galați organizează o serie de concursuri cu tematică europeană
destinate preşcolarilor şi elevilor după cum urmează:
• concursul de desene „Culorile Europei” dedicat preşcolarilor;
• concursul de abilități practice „Europa în mâinile tale” dedicat elevilor din ciclul primar;
• concursul de afişe „Europa prin ochii tăi” dedicat elevilor din ciclul gimnazial;
• concursul de fotografie „Obiectiv Europa” dedicat elevilor din ciclul liceal;
• concursul de eseuri „9 Mai – Ziua Europei și a independenței de stat a României”, dedicat elevilor cu vârste
cuprinse între 13 și 18 ani.
Perioada de înscriere este 01-23 aprilie 2015, iar lucrările
participante la concurs trebuie aduse la sediul Centrului din strada
Eroilor nr. 13A.
Regulamentele concursurilor cât și informații suplimentare pot fi găsite
pe pagina de facebook a Centrului Europe Direct Galați.
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Concursul „Lider European”
Concursul Lider European, dezvoltat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România în parteneriat cu
Ministerul Educaţiei Naționale are rolul de a dezvolta abilităţile elevilor de leadership şi de a le pune în valoare
în contextul unor activităţi legate de valorile şi temele europene. Concursul se derulează la nivel național și este
deschis tuturor liceelor din România.
Cum puteți participa la acest concurs?
Pentru a putea participa la concursul de proiecte Lider European, cadrele didactice trebuie să înscrie liceul în
campanie completând formularul de la rubrica Înregistrează-te aici, de pe site-ul www.europacasanoastra.ro. După
înscrierea în campanie, profesorii îi vor încuraja pe liceeni să alcătuiască o echipă din 4 membri (elevi) și să identifice
o problemă din comunitatea locală.
Proiectele implementate în cadrul concursului trebuie să se încadreze într-unul din domeniile: Mediu, Social, Cultural.
Odată identificată problema, echipa de proiect (alcătuită din cei 4 elevi și profesorul coordonator) va trebui să
realizeze un proiect prin care să încerce să rezolve problema identificată. Cei 4 elevi trebuie să atragă și să implice
în proiectul lor voluntari. Pot implica oricât de mulți voluntari.
După implementarea proiectului, profesorul coordonator va redacta și completa un raport online. Termenul limită
pentru trimiterea proiectelor este 21 iulie 2015.
Evaluarea proiectelor se va face în perioada 21 iulie 2015 - 1 septembrie 2015 și are două etape:
• Etapa inițială în cadrul căreia vor fi jurizate toate proiectele primite din întreaga țară și vor fi selectate cele mai
bune 25 proiecte. Profesorii coordonatori ai celor 25 de proiecte vor câștiga o excursie de 2 zile la Bruxelles la
Comisia Europeană.
• Etapa finală - din cele 25 proiecte alese în cadrul etapei inițiale, vor selectate cele mai bune 8, iar cele 8 echipe
finaliste vor veni la București pentru a-și prezenta proiectele în fața juriului.
Toate cadrele didactice care vor încărca rapoarte pe website vor primi diplome de participare. Elevii care vor
realiza cele mai bune proiecte vor primi premii în bani: 700 euro pentru locul I, 500 euro locul II și 300
euro locul III, 100 euro pentru cele 5 mențiuni. Profesorii coordonatori ai celor mai reușite 25 de proiecte vor
câștiga o excursie la Bruxelles la Comisia Europeană.
Informații complete sunt disponibile la adresa: http://europacasanoastra.ro/categorii/activitati-clasele-ix-xii
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