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Nr. 2664 din 28.04.2022 

 

 

Către:  În atenția unităților de învățământ  

Referitor la: Programul pentru şcoli al Uniunii Europene 2017-2023- Chestionar online UE 

destinat unităților școlare! 

 Vă rugăm să acordați atenție acestei adrese a Consiliului 

Județean Sălaj și APIA și să completați chestionarul. Vă rugăm 

să distribuiți chestionarul părinților și elevilor pentru a fi 

completat pana la 1 Mai 2022. 

Proiect de cercetare privind punerea în aplicare a Programului 

pentru şcoli al Uniunii Europene 2017-2023 - Chestionar online 

UE destinat institutiilor școlare! 

 Programul Uniunii Europene, privind încurajarea consumului de fructe, legume şi lapte în 

şcoli, aferent perioadei 2017-2023 şi destinat elevilor cuprinşi în sistemul de învăţământ grădiniţă 

gimnaziu din ţările UE a ajuns în prezent în faza de evaluare a modului de implementare. 

 Lansat în premieră pe 1 august 2017, demersul înaltului for european vizează promovarea 

obiceiurilor alimentare sănătoase în rândul copiilor, cu susţinerea şi încurajarea autorităţilor cu 

atribuţii şi responsabilităţi în domeniu în a se orienta către achiziţionarea fructelor, legumelor şi 

laptelui de la producătorii locali, urmărindu-se ca produsele să respecte o înaltă calitate. Totodată, 

sunt sprijinite şi programele educaţionale specifice, prin care să le fie explicate copiilor importanţa 

unei alimentaţii raţionale şi modalitatea în care sunt produse alimentele. 

 Prezentul demers al Parlamentului European are ca scop evaluarea impactului programului în 

raport cu aşteptările stabilite precum şi identificarea aspectelor ce trebuiesc  corectate sau optimizate 

în viitor astfel încât eficienţa implementării să fie îmbunăţăţită. 

 Astfel, Comisia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Parlamentului European 

va genera un raport, care va fi transmis Parlamentului European, în vederea stabilirii priorităţilor şi 

înaintarea propunerilor aferente programului pentru viitor. 

http://www.isjsalaj.ro/
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 În acest sens, Parlamentul European solicită feed-back de la nivelul instituţiilor şcolare 

deoarece acesta este esential în determinarea atât a oportunitătilor cât şi a vulnerabilitătilor pe 

care strategia actuală le presupune. 

 Autorităţile responsabile în implementarea acestei măsurii de sprijin acordată de către UE 

statelor membre (cadrele didactice, directorii de unităţi de învăţământ , părinţii şi reprezentanţi ai 

societăţii civile) sunt invitati la o largă consultare publică. 

 Vă rugam să comunicaţi scolilor aprobate din Programul pentru şcoli al României aceste 

informaţii în vederea completării chestionarului online din linkul de mai jos: 

 

https://panteia.nebu.com/scripts/dubinterviewer.dll/Frames?Quest=421 

 

 Unităţile şcolare pot participa la această cercetare accesând linkul de mai sus şi 

completând chestionarul online până la data de 01 mai 2022 inclusiv. 

 Datorita faptului că Limba Română nu se numără printre opţiunile selectabile în cadrul 

chestionarului online, vă ataşăm şi o traducere neoficială a acestuia, care se poate descărca de pe site-

ul ISJ Sălaj, de la adresa: 

https://isjsalaj.ro/documente_utile/Traducere_chestionar_in_limba_romana.pdf 

 De asemenea, vă atasăm Adresa Parlamentului European, care se poate descărca de la adresa: 

https://isjsalaj.ro/documente_utile/Adresa_Parlament_European.pdf 

 

 

 

 

Inspector şcolar general,       Consilier,    

prof.dr. Vasile Bulgărean      Monica Szigyarto 
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