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Programul de dezvoltare rurală (PDR) al României a fost adoptat oficial de către
Comisia Europeană la data de 26 mai 2015, trasând prioritățile României pentru
utilizarea celor aproximativ 9,5 miliarde euro din fondurile publice disponibile
pentru perioada de 7 ani, din 2014 până în 2020 (8,1 miliarde euro din bugetul UE,
incluzând 112,3 milioane euro transferați din plățile directe din cadrul PAC - Politica
Agricolă Comună și 1,34 miliarde euro reprezentând cofinanțarea națională).
Programul de dezvoltare rurală al României se concentrează în principal asupra a
trei domenii prioritare: promovarea competitivității și restructurarea în cadrul
amplului sector agricol din România; protecția mediului și schimbările climatice;
respectiv stimularea dezvoltării economice, crearea de locuri de muncă și o calitate
mai bună a vieții în satele din România, care este de multe ori sub nivelurile UE și
național. În cadrul primei priorități, „Competitivitatea sectorului agricol și
exploatarea forestieră durabilă”, PDR va sprijini modernizarea a aproximativ
3.400 de ferme și cooperative, dezvoltarea a peste 30.000 de ferme mici, precum și
instalarea în zona rurală și începerea activității pentru peste 9.400 de tineri fermieri.
În ceea ce privește prioritatea „Refacerea, conservarea și consolidarea
ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură” , peste 1,3 milioane ha de
teren agricol (peste 10 %) și peste 800.000 ha de pădure (12 %) vor beneficia de
plăți pentru a sprijini biodiversitatea și pentru a promova practicile ecologice de
gestionare a terenurilor. Alte 4,7 milioane ha vor beneficia de sprijin pentru a
preveni abandonarea terenurilor și eroziunea solului. Competențele în domeniul
agricol vor fi consolidate prin formarea a aproximativ 184.000 de persoane, în
cadrul celor două priorități menționate anterior. În ceea ce privește prioritatea
„Incluziune socială și dezvoltare locală în zonele rurale”, se vor crea
aproape 27.000 de locuri de muncă în zonele rurale și vor fi sprijinite crearea și
dezvoltarea a 3.000 de întreprinderi neagricole. Aproximativ 27% din populația
rurală va beneficia de investiții de îmbunătățire a infrastructurii rurale.
În urma deciziei, comisarul european pentru
agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, a
declarat: Sunt bucuros că Programul de Dezvoltare

Rurală a României a fost aprobat. Așa cum am
subliniat în timpul vizitei mele recente în România,
acest program are potențialul să ofere un sprijin
însemnat zonelor rurale. Unul dintre cele mai mari
atuuri ale conceptului acestui program îl reprezintă
prioritățile principale, însă fiecare stat membru sau
regiune pot gândi programe care se potrivesc
situației lor particulare. Acest lucru este evident acum
programul
României
concentrându-se
pe
modernizarea fermelor și restructurarea în vederea
creșterii competitivității sectorului agricol, pe
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conservarea biodiversității și promovarea practicilor agricole prietenoase cu mediul înconjurător, în paralel cu
realizarea investițiilor pentru dezvoltarea economiei rurale și îmbunătățirea calității vieții în satele românești.
Sprijinul pentru dezvoltarea rurală este al doilea pilon al Politicii Agricole Comune, furnizând statelor membre un
pachet de finanțare UE gestionat la nivel național sau regional în cadrul programelor multianuale cofinanțate. În
total, sunt prevăzute 118 programe în toate cele 28 de state membre. Noul Regulament privind dezvoltarea rurală
pentru perioada 2014-2020 abordează șase priorități economice, de mediu și sociale, iar programele cuprind
obiective clare care stabilesc rezultatele ce trebuie atinse. În plus, pentru a coordona mai bine acțiunile și pentru a
maximiza sinergiile cu alte fonduri structurale și de investiții europene (ESIF), s-a încheiat cu fiecare stat membru în
parte un acord de parteneriat în care se prezintă strategia generală pentru investițiile structurale finanțate de UE.
Informații suplimentare
Fișa de țară pentru România
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/ro_en.htm
Nivelul de finanțare din partea UE pentru fiecare stat membru, acordat prin FEADR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5025_ro.htm
Sursa: www.ec.europa.eu

Certificatul lingvistic European / European Language Label - 15 ani în Europa
Privire generală
Lansat oficial în anul 1999, Certificatul lingvistic European/European Language Label este o distincție care
încurajează inovarea şi creativitatea în domeniul educaţiei lingvistice, care promovează şi diseminează bunele
practici, tehnicile şi instrumentele noi de predare şi de învăţare în acest domeniu.
Premiul poate fi acordat proiectelor care susţin inovaţia în toate activităţile de predare/învăţare a limbilor, indiferent
de nivelul de educaţie şi formare căruia i se adresează, de vârsta beneficiarilor, de
metodele utilizate sau de tipul finanţării. Sprijinind proiectele lingvistice la nivel local, naţional şi european,
Certificatul lingvistic european îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea standardelor de predare, să încurajeze
accesul la comunicarea multilingvă şi să contribuie la conştientizarea şi la aplicarea criteriilor de calitate în domeniul
educaţiei lingvistice.
Acţiunea este coordonată de Comisia Europeană și este
administrată la nivel naţional de agenţiile care implementează
programele de educaţie şi formare ale Uniunii Europene (în
prezent, începând cu 2014, aceste programe poartă
denumirea Erasmus+). Evaluarea candidaturilor depuse
pentru atribuirea unui Certificat lingvistic european se realizează de un juriu care decide conform unor criterii
detaliate.
Certificatul lingvistic European în România
În România, această acţiune este implementată de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educaţiei și Formării Profesionale, începând cu anul 2002.
În perioada 2001 - 2014, distincţia a fost acordată unui număr de peste 100 de proiecte lingvistice, implementate de
instituţii private și de stat, pe întreg teritoriul ţării.
Majoritatea proiectelor cărora li s-a atribuit Certificatul lingvistic european au arătat o profundă implicare pentru:
• încurajarea dialogului intercultural și interetnic;
• promovarea toleranţei și a luptei împotriva tuturor formelor de discriminare;
• consolidarea folosirii limbilor străine de către persoanele din grupurile dezavantajate sau minoritare;
• îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare și utilizarea instrumentelor TIC pentru învăţarea limbilor străine.
Este importantă menţionarea faptului că, în fiecare an, începând din 2002, Reprezentanţa Comisiei Europene în
România și Ministerul Educaţiei au susţinut Agenţia Naţională și au contribuit la organizarea într-un mediu adecvat a
ceremoniei de acordare a certificatelor.
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Certificatul lingvistic european - Ediţia 2015
Priorităţile avute în vedere la evaluarea candidaturilor sunt următoarele:
1. Educaţie lingvistică pentru incluziune socială
Dintr-o perspectivă sociologică, incluziunea socială reprezintă o garanţie prin care indivizii și grupurile sociale
defavorizate se pot bucura de anumite drepturi precum asigurarea unui loc de muncă şi a unei locuinţe adecvate,
îngrijirea sănătăţii, accesul la educaţie și formare profesională. Este, de asemenea, foarte important să se garanteze
integrarea socială, economică, politică și culturală a tuturor persoanelor.
„Incluziunea socială” este o sintagmă-cheie prin care oamenii îşi pun problema de a-şi respecta și de a-şi aprecia
semenii, de a se asigura că le sunt acoperite nevoile de bază, astfel încât comunităţile să se dezvolte constant şi să
poată exista demn.
În special în acest context şi în deplină conformitate cu cele enunţate, educaţia lingvistică joacă un rol deosebit de
important. Prin dezvoltarea competenţelor de comunicare în mai multe limbi, persoane de vârste diferite şi care
provin din medii diferite sunt încurajate să se implice în activităţi care îi solicită social să înveţe limbi străine. Astfel
de sprijin poate fi acordat imigranţilor, persoanelor care provin din medii defavorizate sau persoanelor cu dizabilităţi,
pentru a menţiona doar câteva.
2. Educaţie lingvistică și sport
Sunt multe proiecte care urmăresc să motiveze tinerii și adulţii să înveţe limbi străine și să se familiarizeze cu alte
culturi prin pasiunea lor pentru sport, ceea ce înseamnă că sportul poate transforma achiziţia noţiunilor lingvistice
într-o activitate mai interesantă și mai atractivă. Există, de exemplu, o legătură clară între schimburile de tineri în
domeniul sportului și necesitatea lor de a se înţelege. Acest lucru se poate extinde către grupuri de diferite vârste,
prin combinarea sportului cu practicile eficiente de promovare a educaţiei lingvistice și a dialogului intercultural, mai
ales în contexte nonformale.
Obiectivul nu este în mod obligatoriu acela de a învăţa perfect limba, ci mai degrabă de a reduce barierele care apar
în calea învăţării limbilor străine și de a învăţa într-un mod ludic, dar constructiv.
Astfel, Certificatul lingvistic european se va acorda şi proiectelor care:
• explorează modul în care astfel de practici pot fi multiplicate şi transferate, eventual, către contexte formale;
• dezvoltă căi comune prin care participanţii descoperă cum se pot susţine reciproc sportul şi educaţia lingvistică;
• încurajează sinergiile pentru dezvoltarea de noi proiecte multilingve care implică lumea sportului și a educaţiei;
• identifică domeniile sportive în care este nevoie de acţiuni suplimentare, canale, acţiuni și metodologii noi care pot
fi acoperite prin intervenţii lingvistice şi de comunicare.
Calendar 2015:
1 mai - 30 iunie: depunerea candidaturilor;
1 iulie - 31 august: evaluarea candidaturilor, semnarea diplomelor (în original) de către Comisarul Tibor Navracsics şi
afişarea rezultatelor;
18 septembrie: festivitatea de premiere (Bucureşti, Reprezentanţa Comisiei Europene).
Pentru mai multe detalii privind Certificatul lingvistic european, politicile lingvistice ale UE şi baza de proiecte
premiate la nivel european (peste 2000 de proiecte), accesaţi:
http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/languagelabel_en.htm
http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm
Pentru mai multe detalii privind Certificatul lingvistic european în România și proiectele câștigătoare, accesaţi:
http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=29&d=55
http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=48&d=55&menu=29
Persoană de contact:
Ileana Racoviceanu, ileana.racoviceanu@anpcdefp.ro, tel. 021 - 2010717
Sursa: www.ec.europa.eu
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EVENIMENTE
Campania „Spring Day” a Centrului Europe Direct Galaţi
„Spring Day” este o campanie anuală deschisă tuturor şcolilor din Europa şi de pe întreg mapamondul. Prin
intermediul acestei campanii, tinerii au şansa să-şi exprime punctul de vedere şi să se facă auziţi cu privire la
tematicile europene.

Campania „Spring Day” este compatibilă cu majoritatea disciplinelor şcolare şi oferă cadrelor didactice şi
preşcolarilor/elevilor nenumărate ocazii de a asimila aspectele practice şi culturale ale creativităţii şi inovaţiei.

Concret, „Spring Day” îşi propune următoare obiective: să sprijine toate formele de creativitate, printre care cea
artistică, în cadrul programelor şcolare aferente ciclurilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi vocaţional; să
creeze un context care să permită tinerilor să dobândească competenţe de exprimare a propriei personalităţi; să
promoveze diversitatea culturală ca sursă a creativităţii şi inovaţiei; să încurajeze utilizarea tehnologiei informaţiei ca
modalitate de exprimare creativă a propriei personalităţi; să sensibilizeze opinia publică cu privire la perceperea
inovaţiei drept modalitate de promovare a dezvoltării durabile şi nu în ultimul rând să aducă în atenţia publicului
strategiile regionale şi locale bazate pe creativitate şi inovaţie.
Anul acesta, „Spring Day” se desfăşoară în perioada mai - iunie 2015. Până in prezent, reprezentanţii Centrului
Europe Direct Galaţi, organizatorii campaniei, au fost prezenţi în 12 unități de învățământ din județul Galați, la
activități participând peste 300 de copii.
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Turneul județean de dezbateri academice „Europa dezbate!”
În data de 23 mai 2015, Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi a organizat în colaborare
cu Inspectoratul Școlar Județean Galați, la Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu” din municipiul Galați, Turneul
județean de dezbateri academice „Europa dezbate!”.
La eveniment au participat: Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu”, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Liceul
Tehnologic „Emil Racoviţă”, Colegiul Tehnologic „Radu Negru” şi Palatul Copiilor din Galaţi, precum şi Colegiul
Naţional „Spiru Haret” şi Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”, ambele din Tecuci.
Acțiunea și-a propus dezbaterea politicilor Uniunii Europene sub forma unor moțiuni alese de organizatorii turneului
ce au adus în atenția tinerilor din județul nostru subiecte de interes atât la nivel european cât și la nivel local.
Acţiunile planificate cu această ocazie s-au încheiat cu o festivitate de premiere a participanților.

Concursul de orientare „Cărări deschise în aria protejată Pădurea Gârboavele”
În data de 27 mai 2015, Consiliul Judeţului Galaţi a desfășurat concursului de orientare „Cărări deschise în aria
protejată Pădurea Gârboavele”, în cadrul proiectului „Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele,
judeţul Galaţi”, co-finanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial de
Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii,
Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea
biodiversităţii şi reţelei Natura 2000 - Solicitarea de proiecte nr. V/2012.
Obiectivul acestui concurs de orientare a fost de a promova formarea unei atitudini constructive şi responsabile faţă
de mediul înconjurător, dobândirea unor priceperi, deprinderi, metode şi tehnici generale de utilizare a mijloacelor
de orientare în teren pentru copiii din școlile gălățene, precum și cunoașterea diversității biologice din aria protejată.

Acest concurs a promovat în rândul copiilor atitudinea pozitivă faţă de educaţie, cunoaştere şi competiţie,
curiozitatea pentru explorarea mediului înconjurător, respectul pentru diversitatea naturală şi umană, precum și
conservarea şi ocrotirea mediului de viaţă.
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Evenimentul a avut loc în aria protejată Pădurea Gârboavele și au participat elevi și cadre didactice din școlile
gălățene. Concursul de orientare și-a propus să contribuie la creşterea gradului de conștientizare a populaţiei în
spiritul respectului faţă de natură, cunoaşterea normelor cu privire la protecţia mediului, mai ales atunci când este
vorba de arii naturale protejate.

CONCURSURI
Concursul foto al Parlamentului European: „Fii fotograful nostru!”
Parlamentul European invită toţi rezidenţii în UE, cu vârsta peste 18 ani, să
participe la acest concurs de fotografie. În fiecare lună, până în septembrie,
va fi anunțată o nouă temă legată de dezvoltare. Anul acesta, concursul de
fotografie este inspirat de Anul european pentru dezvoltare - 2015.
Cum particip
Tema pentru luna iunie este „Creștere ecologică și durabilă, locuri de muncă
decente și întreprinderi”. Trebuie ca până pe 29 iunie 2015, la miezul
nopţii (CET), să trimiţi fotografia şi formularul de înscriere pe următoarea
adresă de email: webcom-flickr@europarl.europa.eu.
Procedura
Câştigătorul lunii va fi anunţat în prima săptămână a lunii următoare, iar fotografia sa va fi utilizată pentru a ilustra
un articol pe această temă.
Dintre fotografiile primite, o comisie editorială va selecta cele mai bune 10, alegând și câștigătorul lunii (care va
deveni și finalist pentru Premiul Juriului). Cele mai bune 10 fotografii vor fi publicate pe platformele Parlamentului pe
Facebook și Google+, unde publicul își va putea vota fotografia favorită.
Regulamentul concursului disponibil la:
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20150112RES06704/20150112RES06704.pdf

Concursul internaţional de scurtmetraje „Green-Go”
Filmează un scurtmetraj şi fă diferenţa! Trimite filmul până pe 15 septembrie 2015, ora 18.00 CET, şi alătură-te
celor care luptă pentru binele oamenilor şi al mediului!
Ţi se pare îngrijorător că există copii care îşi riscă sănătatea şi viaţa lucrând în mine aurifere?
Ţi se pare şocant că locuri în care natura creştea viguros nu mai există?
Nu eşti de acord că iniţiativa comerţului echitabil este doar un fenomen la modă pentru o scurtă perioadă?
Cele mai bune scurtmetraje nu numai că vor câștiga premii valoroase, dar vor fi prezentate şi la evenimente
internaționale care afectează viitorul nostru!
Poți trimite filmul tau scurt la următoarele 3 categorii:
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Amprenta globală
Vrei să arăţi anvergura consumului excesiv? Ai făcut schimbări în stilul tău de viaţă pentru a-ţi reduce consumul sau
a consuma într-un mod mai etic? Favorizezi comerţul echitabil? Preferi să cumperi local?
Filmează un scurtmetraj despre consumul excesiv sau despre modalităţi inovative de a ne reduce
consumul! Contribuie la popularizarea problemei şi inspiră-i pe alţii!
Cele două feţe ale exploatării
Vezi partea întunecată a extracţiei de materiale brute, cum ar fi mineritul şi exploatarea petroliferă? Ştii că un milion
de copii lucreză în minele din întreaga lume? Crezi că beneficiile unor astfel de exploatări nu se ridică nici pe departe
la nivelul costurilor sociale şi de mediu?
Trimite un film şi alătură-te celor care se luptă pentru binele oamenilor şi al mediului!
Eşti parte din natură, convieţuieşte!
Imaginează-ţi că păstrarea naturii din Europa ar fi decisă într-un tribunal iar singura pledoarie în favoarea naturii ar
fi trei scurtmetraje.
Unul dintre ele ar fi al tău. Ce film ai face? Unul axat pe frumuseţea
naturii şi locuri de neuitat sau unul în care evidenţiezi potenţialul naturii
de a genera locuri de muncă şi beneficii adiţionale pentru oameni? Sau
poate ai idei mai bune?
Arată-ţi sprijinul pentru natura europeană!
Cerinţe pentru scurtmetraje
• Maxim 4 minute, dar ideal 60-90 de secunde,
• Orice gen (animaţie, documentar, interviu etc.),
• Orice format de film, dar la rezoluţie mare (cel puţin 720 px în lăţime),
• Filme care fac diferenţa!
Câştigătorii fiecărei categorii vor fi decişi de către un juriu până la data de 15 octombrie 2015.
Premii
Câştigătorii categoriilor: câte un voucher cadou în valoare de 700 de euro ce poate fi folosit în magazine online.
De asemenea, se va desemna şi un câştigător la categoria „popularitate”, prin vot public. Concurentul cu cele mai
multe voturi obţinute pe site-ul Green-Go va primi un voucher de 500 de euro ce poate fi folosit în magazine online.
Mai multe informaţii, termeni şi condiţii, precum şi formularul aplicaţiei pot fi obținute la: www.greengofest.eu
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