
 
 

 

   

   

   
   

 

 

Nr.   3/ 2019                           

   

   
   

   

   

   
      

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 



 

 2 

 

 

Cuprins: 

 

 

o Noile reguli europene reduc birocrația 

o MEU Iași 2019, pe podiumul Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni, 

ediția din România 

o Iașul are  4 dintre cei 30 de promotori pentru democrație europeană  

o Europa ta, drepturile tale – Campanie de promovare a alegerilor europene 2019 

 

 

 

Fotografia lunii: 

 
Model European Union Iași 2019 – simularea lucrărilor Parlamentului European 
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Noile reguli europene reduc birocrația 

 

De la jumătatea lunii februarie 2019, în întreaga Uniune Europeană se aplică noile norme ale UE 

vizând reducerea costurilor și a formalităților pentru cetățenii care locuiesc în afara țării lor de origine. 

În prezent, cetățenii care se mută sau locuiesc în altă țară din UE trebuie să obțină o ștampilă pentru a 

demonstra că documentele lor oficiale (cum ar fi, certificate de naștere, căsătorie sau deces) sunt autentice. 

Aproximativ 17 milioane de cetățeni ai UE se află în această situație. 

 

În temeiul noului regulament, această 

ștampilă și procedurile birocratice legate 

de obținerea sa nu vor mai fi necesare 

atunci când se prezintă autorităților dintr-

o țară a UE documente oficiale emise într-

un alt stat membru. În temeiul noilor 

norme, în multe cazuri, cetățenii nu vor 

mai fi nevoiți să furnizeze o traducere 

legalizată/oficială a documentului lor 

oficial. În același timp, regulamentul 

prevede garanții solide pentru prevenirea 

fraudei.  
Sursa foto: https://pixabay.com/ 

 Avem vești foarte bune pentru cetățenii care locuiesc sau doresc să se mute în altă țară din UE, a 

declarat Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen. … nu se vor mai aplica 

proceduri birocratice costisitoare și lungi pentru cetățenii care trebuie să prezinte un document oficial în 

vederea căsătoriei sau a începerii unei activități profesionale în țara în care locuiesc. Noile norme vor 

facilita viața de zi cu zi a cetățenilor care locuiesc și muncesc într-o altă țară din UE, diminuând, totodată, 

costul vieții. 

Noile norme pun capăt mai multor proceduri birocratice: 

• documentele oficiale (de exemplu, certificatele de naștere, de căsătorie sau de atestare a 

absenței cazierului judiciar) emise într-o țară a UE trebuie să fie acceptate ca autentice de către autoritățile 

altui stat membru, fără să fie necesară o ștampilă de atestare a autenticității; 

• regulamentul adoptat suprimă și obligația impusă cetățenilor de a furniza în toate cazurile o 

copie certificată și o traducere autorizată a documentelor lor oficiale. Cetățenii pot solicita un formular 

standardizat multilingv, disponibil în toate limbile oficiale ale UE, urmând a fi prezentat ca instrument util 

pentru traducerea documentelor oficiale respective, care să fie atașat la acestea, evitându-se astfel cerința 

traducerii lor; 

• Regulamentul stabilește garanții împotriva fraudei: în cazul în care o autoritate destinatară are 

îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea unui document oficial, va putea verifica autenticitatea acestuia 

cu autoritatea emitentă din cealaltă țară a UE prin intermediul unei platforme IT existente, Sistemul de 

informare al pieței interne (IMI). 
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Regulamentul se referă numai la autenticitatea documentelor oficiale, prin urmare statele membre vor 

continua să aplice normele lor naționale privind recunoașterea conținutului și a efectelor unui document 

oficial eliberat într-un alt stat membru al Uniunii. Aproximativ 17 milioane de cetățeni ai UE trăiesc într-o 

altă țară din UE decât țara lor de origine. Aproximativ 2 milioane de cetățeni trec zilnic granițele țării în care 

locuiesc pentru a munci sau pentru a studia în altă țară. 

 

MEU Iași 2019, pe podiumul Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni,  

ediția din România 

 

Andreea Șerban, Doctorand, 

Facultatea de Drept,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Tânăr multiplicator european -  Europe Direct Iași 

 

Ajuns la a treia ediție, proiectul Model European Union Iași 2019 a reunit în perioada 5-10 martie la 

Facultatea de Drept și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, aproximativ 90 de tineri din 16 state, dintre 

care 7 membre ale Uniunii Europene (România, Portugalia, Cehia, Italia, Belgia, Danemarca, Bulgaria) și 9 

state din afara Uniunii Europene (Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, Georgia, Ucraina, Turcia, 

Serbia, Israel, Albania, Armenia), interesați de activitatea Uniunii Europene.  

Proiectul a fost inițiat ca proiect pilot al Asociației Studenților la Drept din Iași în anul 2017 și 

dezvoltat pe parcursul edițiilor următoare, devenind unul dintre evenimentele din România și din afara 

granițelor care promovează și multiplică valorile europene și cunoștințele despre Uniunea Europeană. 

Conferința Internațională Model European Union Iași reprezintă o simulare în limba engleză a procesului 

decizional al instituțiilor europene – Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii 

Europene, în care participanții, în calitate de comisari, miniștri de resort sau membrii ai Parlamentului 

European, au dezbătut două propuneri legislative – Regulamentul privind fondul european de apărare și o 

Recomandare a Comisiei privind măsuri de combatere eficace  a conținutului ilegal online, sub atenta 

activitate de monitorizare a participanților care au avut rolul de jurnaliști. 

Evenimentul a fost organizat de Asociația Studenților la Drept ASD-UAIC alături de Facultatea de 

Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în parteneriat cu Centrul de Informare Europe 

Direct Iași și BETA-Europe – Bringing Europeans Toghether Association.  

Pentru al doilea an consecutiv, Model European Union Iași a fost organizat sub înaltul patronaj al  

Reprezentanței Comisiei Europene în România. De asemenea, proiectul s-a bucurat de o strânsă colaborare 

cu Ministerul Educației Naționale, Institutul European din România și Biroul de Informare al Parlamentului 

European din România. 

Coordonatorii celei de-a treia ediții, Ioana Pătrașcu – Director General și Catrinel Constantinescu -  

Director General Adjunct, au urmărit ca participanții să își îmbogățească cunoștințele despre activitatea 

Uniunii Europene prin organizarea unor evenimente auxiliare la care au participat experți în domeniu ce au 

putut să le împărtășească tinerilor studenți și elevi din experiențele lor. 
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Astfel, în prima zi a proiectului au fost organizate o serie de ateliere menite să dezvolte abilitățile și 

cunoștințele participanților pentru a putea beneficia cu adevărat de întreaga experiență în calitate de ministru 

sau membru al Parlamentului. 

 
Ioana Pătrașcu, Catrinel Constantinescu și Andreea Șerban – MEU Iași 2019 

Sursa foto: Europe Direct Iași 

De la facilitatorii drd. Andreea Șerban (Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași) și tânăr multiplicator european al Centrului Europe Direct Iași, avocat drd. Mirela Elisei (Facultatea 

de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), drd. Marian Aevoae (Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) și Cristina Dobrișan (Asistent de 

proiecte și politici, Biroul European de Protecția Consumatorului, Belgia), participanții au învățat despre 

cum funcționează instituțiile Uniunii Europene, diferențele dintre actele legislative europene, despre fondul 

european de apărare și mijloacele de combatere a conținutului online, precum și despre cum să negocieze și 

să aplice tehnicile de negociere în calitate de tineri miniștri și membri ai Parlamentului European. 

Ultima zi a proiectului s-a finalizat cu o conferință la care au participat conf. dr. Ioana Maria  Costea, 

prodecan al Facultății de Drept, Paul Matei din partea  Centrului de Informare Europe Direct Iași, Oana 

Mocanu și Eliza Vaș din partea Institutului European din România și drd. Emanuel Zanoschi, voluntar al 

Biroului de legătură al Parlamentului European în România pentru campania #DeDataAstaVotez. 

Invitații le-au vorbit participanților despre importanța proiectelor de tip Model European Union în 

dezvoltarea lor academică și personală, despre realitatea politică și juridică a fondului european de apărare, 

despre Președinția României la Consiliul Uniunii Europene din prima jumătate a anului 2019, despre 
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activitatea Institutului European din România și a Centrului de Informare Europe Direct Iași, precum și 

despre alegerile pentru Parlamentul European din luna mai 2019 și campaniile de promovare a implicării 

civice #DeDataAstaVotez și programului Comisiei Europene a Tinerilor Multiplicatori Europeni. 

 
Sursa foto: Europe Direct Iași 

Nu în ultimul rând, participanții au aflat, în cadrul unor ateliere organizate în ultima zi a proiectului, 

despre oportunitățile oferite de Corpul European de Solidaritate (la invitația Europe Direct Iași) de la Nikolia 

Papadopoulou, voluntar Erasmus+ din Grecia și Mihaela Diana Podariu, voluntar al Asociației Super Tineri 

Asirys din Tg. Frumos, județul iași. La alte ateliere au descoperit de la Artur Țventarnțîi din partea ANOSR 

mai multe informații despre mișcarea studențească europeană și au învățat cum să organizeze un proiect de 

tip Model European Union de la reprezentanții asociației BETA-Europe, Cláudio Teixeira și Nick Madžarov.  

Cláudio Teixeira: MEU Iași este o conferință unică, organizată de oameni devotați, muncitori, care 

nu se vor opri la nimic pentru a vă face să vă simțiți ca acasă și se vor autodepăși pentru a vă surprinde în 

orice moment. 

 Model European Union Iași nu este un doar proiect despre Uniunea Europeană și procesul legislativ. 

Este un eveniment care aduce la un loc, pentru câteva zile, tineri cu valori și interese comune, din toate 

colțurile lumii, care pune bazele unei colaborări viitoare și unor prietenii strânse. 

Model European Union Iasi 2019 s-a clasat pe locul al doilea la cea de-a douăsprezecea ediție a 

concursului "Premiul Charlemagne pentru Tinerii Europeni", ediția din România, după ISWinT - 

International Student Week in Timișoara - Săptămâna Internațională a Studenţilor în Timișoara și înaintea 

Eurosfat Forum – EUROSFAT, forumul anual de dezbateri pe teme de politici europene. 
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  Iașul are  4 dintre cei 30 de promotori pentru democrație europeană 

 

La ediția a 5-a, 4 dintre cei 30 de promotori pentru democrație europeană sunt din Iași: Bădeanu 

Geanina, Baltag Cristina-Georgiana, Gheorghe Sorina Nicoleta - toate trei de la Liga Studenților de la 

Filosofie Iași - LSFI și Sandu Constantin, de la Direcția de Asistență Socială din Iași.  

Tema ediției din acest an, despre care participanții vor desfășura acțiuni de comunicare locală, o 

reprezintă promovarea importanței alegerilor europene din 26 mai 2019 și a participării la vot. 

 

 Biroul Parlamentului European în România, alături 

de partenerii săi - Asociaţia Pro Democraţia (APD), 

Group of the European Youth for Change (GEYC) și 

Institutul European din România (IER) au selectat 

cei 30 de Promotori pentru democrație europeană. 

Proiectul îşi propune să implice în fiecare an câte 30 

de tineri în promovarea democraţiei şi a valorilor 

care îi unesc pe cetăţenii Uniunii Europene. Tema 

ediției din 2019 o reprezintă promovarea importanței 

alegerilor europene din 26 mai 2019 și a participării 

la vot. 

Ce oportunități vă oferă participarea la acest proiect? 

• Oportunitatea participanților de a se implica 

în campania de informare www.dedataasatvotez.eu 

și de a genera un impact în comunitatea lor; 

• Posibilitatea de a se implica în viaţa civică 

europeană şi de a aduce o schimbare în comunitatea 

locală; 

• Ocazia de a acumula experiență în cadrul 

unui proiect european dedicat tinerilor din România; 

• Posibilitatea de a dialoga cu reprezentanţii 

României în Parlamentul European pe teme de 

actualitate şi de interes pentru ei. 
Sursa foto: https://ec.europa.eu/romania 

Ce urmează pentru promotorii desemnați? 

• 8-10 aprilie 2019: workshop-ul "Democrație europeană în acțiune", organizat la Bucureşti; 

• 1-26 mai 2019: organizarea şi implementarea de către participanţi a unor acţiuni de 

comunicare proprii pe teme europene, la nivel local; 

• Octombrie/noiembrie 2019: Forumul democraţiei europene; evaluarea rezultatelor 

activităţilor desfăşurate, dezbatere cu decidenţi politici la nivel european. 

 

http://www.dedataasatvotez.eu/
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Europa ta, drepturile tale – Campanie de promovare a alegerilor europene 2019 

Campania noastră Europa ta, drepturile tale a atins, pe 15 martie 2019, un nou reper, la Colegiul Tehnic de 

Căi Ferate ”Unirea” din Pașcani, județul Iași. Știm că pe 26 mai 2019, vor avea loc alegerile pentru Parlamentul 

European. Dar cum putem vota la aceste alegeri? Care sunt mecanismele electorale pe care trebuie să le știe orice 

cetățean ce dorește să se implice în stabilirea viitorului său și al Europei? Ne-am pregătit temeinic, am creat buletine 

de vot (pe care am trecut partide, candidați independenți, sigle etc), am avut urnă (transparentă), candidați ”cap de 

listă”, comisie electorală și ... ne-am exercitat dreptul la vot! A fost o simulare a procesului electoral pentru alegerile 

europarlamentare din care am învățat că cel mai important lucru este să ne informăm. 

  
La Colegiul Tehnic de Căi Ferate ”Unirea” din Pașcani La Liceul Teoretic ”Miron Costin” din Pașcani 

Împreună cu noile noastre stagiare, Dorina Tănăsucă și Diana Damian, studente în anul II, master Dezvoltare 

Regională, la Centrul de Studii Europene - Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, am ajuns, pe 28 martie 2019, 

din nou, la Liceul Teoretic ”Miron Costin” din Pașcani. În cadrul campaniei Europa ta, drepturile tale, am vorbit 

despre motive de mers la vot: pentru un viitor mai bun, pentru ca alții să nu decidă pentru noi, pentru că nu vrem să 

plecăm departe de familie, pentru noi oportunități, pentru evoluție sau schimbare, pentru că noi putem fi schimbarea.  

Peste aproximativ două luni, pe 26 mai, Europa (și cetățenii ei) ne așteaptă pe toți la vot. 

 


