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Cuprins: 

 

o Alegeri europene 2019 

o #EURoad2Sibiu Summitul de la Sibiu de pe 9 mai – stabilirea agendei strategice 

a UE pentru următorii 5 ani 

o Iași - Capitala Tineretului din România 2019-2020 

o Euroinvent 2019 

o 9 mai, Ziua Europei, la Pașcani 

 

Fotografia lunii: 

 
România, unul dintre cele mai proeuropene state membre 

Sursa foto: pagina Facebook a Reprezentanței Comisiei Europene in România 
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 Alegeri europene 2019 

 

Între 23 și 26 mai 2019, europenii au votat componența noului Parlament European, alegându-i pe cei 

751 de eurodeputați ce-i vor reprezenta la nivelul UE până în 2024 (cu a ajustare a acestui număr după 

BREXIT). 

Peste 50% dintre europenii cu drept de vot au participat la alegerile europene, cel mai mare procent 

din ultimii 20 de ani. Este prima dată când prezența la vot a crescut de la primele alegeri directe, din 1979. 

Procentul a crescut în 21 de țări. În șapte dintre acesta, creșterea a fost cu peste 10 puncte 

procentuale. România a cunoscut o creștere de 18,63 de puncte procentuale, fiind pe locul 3 în UE referitor 

la creșterea prezenței la urne față de alegerile din 2014 și de două ori peste media europeană. 

 
Sursa foto: Pagina Facebook a Parlamentului European, Biroul de Informare în România 

 Deputații europeni aleși se vor reuni în plen la începutul lunii iulie, când își vor alege un nou 

președinte. Candidații trebuie să fie propuși de un grup politic sau de un grup care numără cel puțin 38 de 

deputați. Pot avea loc până la patru tururi de scrutin, ultimul desfășurându-se între cei doi candidați care au 

obținut cele mai multe voturi în penultimul tur de scrutin. Pentru a deveni președinte, un candidat trebuie să 

obțină majoritatea voturilor exprimate.  

Președintele conduce activitatea Parlamentului, menține ordinea în aulă și reprezintă Parlamentul în 

relațiile cu alte instituții. Președintele poate decide să delege anumite funcții celor 14 vicepreședinți, care vor 

fi aleși tot în cursul primei perioade de sesiune. Mandatul președintelui este de doi ani și jumătate. 
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 Cum va fi ales noul președinte al Comisiei și comisarii europeni?  

1. Candidatul este propus de către liderii naționali în cadrul Consiliului European. Ei vor ține cont 

de rezultatele alegerilor europene. 

2. Parlamentul European votează candidatul 

3. Candidatul la președinție selectează potențiali vicepreședinți și comisari pe baza sugestiilor 

statelor membre. Selecția trebuie aprobată în Consiliul European. 

4. Fiecare candidat pentru funcția de comisar este audiat în Parlamentul European. Parlamentul 

votează echipa. 

5. Consiliul European numește noua Comisie. 

6. Noua Comisie Europeană preia mandatul. 
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 #EURoad2Sibiu Summitul de la Sibiu de pe 9 mai – stabilirea agendei  

strategice a UE pentru următorii 5 ani 

 

La Consiliul European informal, care a avut loc în România, la Sibiu, în data de 9 mai 2019, au 

participat șefii de stat sau de guvern din UE. Liderii UE s-au concentrat asupra unor planuri strategice pentru 

Uniune pentru anii care urmează. De asemenea, aceștia au convenit să se reunească din nou la 28 mai 2019 

la Bruxelles pentru a discuta despre rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European. 

Am vorbit atât despre chestiuni interne, cât și despre provocări globale, ținând cont de faptul că 

lumea în care trăim devine tot mai schimbătoare și mai imprevizibilă a afirmat Donald Tusk, președintele 

Consiliului European 

  
Sursa foto: https://www.romania2019.eu/2019/05/09/sibiu-summit-family-photo Photo: Agerpres 

Agenda strategică a UE pentru perioada 2019-2024 

 

Liderii UE au discutat despre următoarea agendă strategică a UE pentru perioada 2019-2024. Aceștia 

au făcut schimb de opinii cu privire la provocările și prioritățile cu care se va confrunta UE în următorii ani. 

Discuțiile de la Sibiu s-au bazat pe o notă a Agendei liderilor elaborată de președintele Tusk și au fost 

structurate în două părți: una dedicată dimensiunilor externe, cealaltă consacrată dimensiunilor interne. 

Agenda strategică va fi utilizată pentru planificarea lucrărilor Consiliului European și va servi drept bază 

pentru programele de lucru ale celorlalte instituții ale UE. 

 



 

 6 

Agenda actuală a fost convenită în iunie 2014 de către Consiliul European. Aceasta se axează pe 

cinci domenii prioritare: locuri de muncă, creștere economică și competitivitate; autonomizarea și protejarea 

cetățenilor; politicile privind energia și clima; libertate, securitate și justiție; UE ca actor mondial puternic 

 

Declarația de la Sibiu 

Întrucât summitul a avut loc cu ocazia Zilei Europei, șefii de stat sau de guvern au adoptat Declarația 

de la Sibiu ca semn al unității și încrederii lor în viitorul UE, liderii europeni au convenit asupra a 10 

angajamente pentru o Uniune mai puternică și un viitor mai bun.  

Textul integral al Declarației, aici: 

https://ec.europa.eu/romania/20190514_declaratia_de_la_sibiu_ro 

 

 Iași - Capitala Tineretului din România 2019-2020 

De ziua națională a Tineretului, Iașul devine oficial Capitala Tineretului din România* 

*Articol preluat de pe https://capitalatineretului.ro/ 

Autor: Andreea TPA 

 

Din data de 2 mai 2019, municipiul Iași preia titlul de Capitala Tineretului din România, ediția 

2019-2020. Timp de un an, peste 1.000 de evenimente și 3.500 de activități dedicate tinerilor vor fi 

organizate în Iași. ONG-urile estimează participarea activă a 30.000 de tineri. 

Cu susținere financiară din partea municipalității și un premiu în valoare de 50.000 de euro oferit de 

Banca Comercială Română, co-inițiator al programului, echipa Iași – Capitala Tineretului din România va 

transforma orașul într-un spațiu modern, atractiv, care pune accent pe identitate şi apartenenţă. 

#rISeUP! urmărește dezvoltarea unor legături sustenabile între organizațiile de tineret și administrația 

publică locală, alături de crearea unui cadru propice unde structurile de tineret și initiativele îndreptate către 

tineri să poată coaliza, astfel încât eficiența și impactul lor asupra comunității să fie sporite. 

 

De Ziua Națională a Tineretului, 2 mai, a fost 

lansat oficial Programul Iași Capitala Tineretului 

din România 2019-2020. Acordul de Cooperare 

între Municipiul Iași, Federația Organizațiilor 

Neguvernamentale de Tineret din Iași (FONTIS) şi 

Guvernanța Programului „Capitala Tineretului din 

România” (Consiliul Tineretului din România, 

Banca Comercială Română, Federația Tinerilor din  Sursa foto: Program Iași – Capitala Tineretului 2019-2020 

Cluj și Grupul PONT) a fost semnat în cadrul evenimentului de lansare a programului ICTRo 2019-2020. 

Evenimentul dedicat lansării Programului Iași – Capitala Tineretului din România 2019-2020 a 

cuprins și lansarea Tramvaiului Tinerilor, pictat de tinerii de la Facultatea de Arhitectură „G. M. 

Cantacuzino” (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași) și Facultatea de Arte Vizuale și Design 

(Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași), coordonați de Asociaţia Pasionaţilor de 

https://ec.europa.eu/romania/20190514_declaratia_de_la_sibiu_ro
https://capitalatineretului.ro/
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Transport Public Tramclub Iaşi. Odată cu lansarea, s-a inaugurat și Totemul rISeUp – Iași – Capitala 

Tineretului din România 2019 – 2020, montat în fața Palatului Culturii.           

În cadrul Programului, principalele activităţi ale ieșenilor vizează organizarea unor campanii de 

branding în şapte dintre cartierele Iașului, revitalizarea unui spaţiu urban, 10 întâlniri de lucru în 

centre urbane din zona de nord-est a ţării, dotarea a 15 campusuri cu spaţii multifuncţionale şi 

implicarea a 30.000 de tineri în acţiuni de protejare a mediului înconjurător. #rISeUp va beneficia și de 

o platformă digitală (CulturISe) dedicată evenimentelor culturale din Iaşi, dar și de programe de pregătire 

profesională pentru tinerii din oraș. 

Programul Iași – Capitala Tineretului din România 2019-2020 va fi implementat de FONTIS – 

structură de tineret formată din 33 de organizații de și pentru tineret, în co-management cu Primăria 

Municipiului Iași. Titlul de “Capitala Tineretului din România” va fi deţinut de ieşeni în perioada 2 mai 

2019 – 1 mai 2020. Iaşul a devenit astfel cel de-al patrulea oraş din România deținător al titlului, după 

Timişoara, Bacău și Baia Mare. 

   Programul Iași – Capitala Tineretului din România 2019-2020 va fi implementat de FONTIS – 

structură de tineret formată din 33 de organizații de și pentru tineret, în co-management cu Primăria 

Municipiului Iași. Titlul de “Capitala Tineretului din România” va fi deţinut de ieşeni în perioada 2 mai 

2019 – 1 mai 2020. Iaşul a devenit astfel cel de-al patrulea oraş din România deținător al titlului, după 

Timişoara, Bacău și Baia Mare. 

 

Despre Capitala Tineretului din România 

Instituția titlului „Capitala Tineretului din România”, care urmărește principii similare cu cele ale 

titlului de „Capitala Europeană a Tineretului”, oferă o oportunitate unică orașelor din țară de a-și 

transforma propriile viziuni în proiecte de dezvoltare concrete cu participarea activă a tinerilor. 

Programul național „Capitala Tineretului din România” își propune să elaboreze strategii de 

dezvoltare locale pentru tineri și să-i implice activ în procesele decizionale din orașele lor pe teme ce țin de 

educație, cultură, politică demografică și alte domenii de interes pentru ei. De asemenea, își propune să 

stimuleze autoritățile publice locale și companiile private să susțină și să se implice în implementarea 

proiectelor propuse în cadrul programului. 

Anual, un oraș din România primește, în urma unui concurs de concepte, titlul de „Capitala 

Tineretului” și este sprijinit financiar, respectiv prin formare și consultanță, în pregătirea și implementarea 

inițiativelor din dosarul de candidatură. „Capitala Tineretului din România” a fost lansat în anul 2016, iar 

primul oraș din România care a purtat acest titlu a fost Timișoara, urmat de Bacău, Baia Mare și Iași care 

deține acest titlu începând cu data de 1 mai 2019. 

Co-inițiatorii programului sunt Consiliul Tineretului din România (CTR), Federația Tinerilor din 

Cluj (FTC), Grupul PONT și Banca Comercială Română (BCR), entități care împreună formează Comisia de 

Guvernață pentru Programul Capitala Tineretului din România. Un juriu independent format din 

reprezentanți ai unor instituții publice, mediul privat de afaceri și organizații neguvernamentale este 

responsabil cu evaluarea dosarelor de candidatură și selecția orașului câștigător. 
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Euroinvent 2019 

 

Cercetători și inventatori din peste 40 de țări au venit, între 16 și 18 mai 2019, la Palatul Culturii din 

Iași pentru a participa la EUROINVENT – Expoziția Europeană a Creativității și Inovării, cel mai mare 

eveniment de inventică din sud-estul Europei. 

Ceremonia oficială de deschidere a avut loc pe 16 mai, la ora 11,00, în Sala ”Henri Coandă” a 

Palatului Culturii din Iași. 

 

 În cele aproximativ 90 de standuri ale expoziției au fost expuse peste 620 de invenții și proiecte de 

cercetare, grupate în 14 categorii (mediu și controlul poluării; energie și dezvoltare durabilă; agricultură și 

industrie alimentară; medicină, sănătate, cosmetică; echipamente industriale și de laborator; inginerie 

mecanică, metalurgie; construcții și materiale de construcții; aviație, industria mașinilor și transport; 

industrie chimică și textile; tehnologia informațiilor și comunicațiilor; tipărituri și publicitate; siguranță, 

protecția și salvarea persoanelor; sport, jocuri și timp liber; altele). 

 Cei 7000 de vizitatorii au putut vedea diverse dispozitive medicale, demonstrații ale metodelor 

terapeutice inovative din neurologie sau oncologie, ambalaje biodegradabile, metode de purificare a apei sau 

a aerului, noi soiuri de plante etc. 

 Expoziția de invenții și inovații s-a desfășurat în paralel cu alte manifestări: Conferința Internațională 

de Cercetări Inovative (ICIR 2019, ediția a V-a), Salonul de carte tehnico-științifică, artistică și literară, 

diverse workshopuri. 
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 Un stand inedit și care a atras atenția tuturor a fost standul Europe Direct Iași, unde, cu doar 9-10 zile 

înaintea alegerilor europarlamentare, am evidențiat perspectiva implicării civice a inventatorilor 

cercetătorilor, vizitatorilor expoziției, reprezentanților presei sau ai autorităților publice locale prezenți la 

Expoziția Europeană a Creativității și Inovării. 

 
 Centrul de Informare Europe Direct Iași a promovat cetățenia europeană și alegerile din 26 mai 2019 

cu ajutorul celor 4 stagiare, masterande în anul II la Centrul de Studii Europene - Universitatea "Alexandru 

Ioan Cuza" din Iasi. Alina Baran, Georgiana Buzariu, Victoria Mihai și Elena Paiu au avut rolul principal în 

consemnarea ”Gândurilor pentru Europa” ale celor care au trecut pragul EUROINVENT 2019.  

 Pe 18 mai 2019, Sala Voievozilor de la Palatul Culturii a găzduit Ceremonia de premiere a celei 

de-a XI-a ediții EUROINVENT, Iași 2019, Excelență în Cercetare și Inovare, ce a încheiat 

EUROINVENT – Expoziția Europeană a Creativității și Inovării, evenimentul care aduce an de an, la Iași, 

inventatori și cercetători din toată lumea. 

 Premiile desemnate de juriul internațional au mers către cele mai bune dintre cele peste 620 de 

invenții și proiecte de cercetare, astfel: 

- Premiul pentru cel mai tânăr inventator Andi Dwi PUTRA a mers către doi inventatori din Vietnam - 

Nguyen Huu Loc, Ha Thien Kim. 

- Categoria internațională a Premiului pentru femeia inventator i-a revenit unei inventatoare din 

Thailanda, Pornsayapat Likhitthummagun, iar categoria națională a aceluiași premiu a mers către Denisa 

Ficai de la Universitatea Politehnica București. 
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- Prof. dr. Augustin Semenescu de la Universitatea Politehnica București a primit Premiul Forumului 

Inventatorilor Români 

- Corina Moga de la SC DFR System SRL a fost desemnată câștigătoarea Premiului pentru Mediu (The 

Green Environment Award). 

 

- Echipa Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României“ 

Timişoara a primit Premiul pentru cercetări avansate în biologie Prof Hazim AL DARAJI 

- Premiul EUROPE DIRECT Iași a mers către echipa Egiptului, cel al Universității ”Al. I. Cuza” 

(UAIC) către o echipă de cercetători de la Universitatea Politehnica București coordonată de Denisa Ficai, 

cel al Universității Tehnice ”Gh. Asachi”, către echipa Malaeziei iar Premiul platformei Arheoinvest 

UAIC a mers către Universitatea de Stat din Tiraspol. 

- Premiul pentru Medicină i-a fost acordat echipei din Iraq, pentru metoda de detecție rapidă a bolilor cu 

transmitere sexuală. 

- Premiul pentru cel mai bun design a mers către Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Sudură și 

Încercări de Materiale ISIM Timișoara iar echipa coordonată de prof. univ. dr. ing Aurel Mihail Țîțu de la 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu a primit Exquisite Award. 

- Premiul pentru colaborare – Sinergy Award a fost câștigat de Universitatea din Craiova 

- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a primit Premiul Pro Scientia et Innovatio 

 Croatian Inventors Network (Rețeaua Inventatorilor din Croația) a primit MARELE PREMIU 

ȘTIINȚIFIC EUROINVENT 2019 – categoria internațională. 

 MARELE PREMIU ȘTIINȚIFIC EUROINVENT 2019 i-a revenit Universității Tehnice a 

Moldovei, pentru complexitatea și numărul mare al invențiilor și cercetărilor cu care a participat la 

eveniment. 
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 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului (INCDPM) a primit trofeul 

MARELE PREMIU EUROINVENT 2019. 

 

 Prezent la ceremonia de premiere, Mihai Chirica, primarul de Iași, a primit două distincții: medalie 

de aur din partea lui Fernando Maldonado LOPES de la Inventarium - Science din Portugalia pentru 

deschiderea orașului către inovație și inventatori/cercetători și un trofeu de cristal din partea lui Ahmed 

Majan din Emiratele Arabe Unite (UAE) pentru primirea călduroasă în orașul despre care a declarat că s-a 

îndrăgostit. 

 EUROINVENT este organizat în fiecare an de Forumul Inventatorilor Români, Asociația pentru 

Ecologie și Dezvoltare Durabilă, prin Centrul de Informare Europe Direct Iași, Universitatea Tehnică ”Gh. 

Asachi”, Universitatea ”Al.I.Cuza” din Iași, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie 

”Gr.T.Popa”și în colaborare cu Universitatea Națională de Arte ”G.Enescu” Iași. 

 EUROINVENT este singurul eveniment din România care se desfășoară sub egida IFIA - 

International Federation of Inventors' Associations și WIIPA - World Inventions Intellectual Property 

Associations, reprezentând un eveniment european de elită în domeniul inovării și cercetării. 
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9 mai, Ziua Europei, la Pașcani 

 

Multe zâmbete, arome îmbietoare și mîncăruri absolut delicioase la fiecare stand al țărilor Uniunii 

Europene, jocuri, dans, face painting (datorită Asociatíei Șansa 2010) și, bineînțeles ”Oda Bucuriei” - așa a 

fost pentru noi Ziua Europei, datorită gazdelor noastre de la Liceul Teoretic ”Miron Costin” Pașcani din 

județul Iași.  

  
Premierea ambasadorilor juniori de la Liceul Teoretic Miron 

Costin Pașcani, Școală ambasador a Parlamentului European 

O mica parte a standurilor Târgului caritabil Prăjituri cu gust 

de Europa de la Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea Pașcani 

Am profitat de primirea extrem de generoasă a ambasadorilor juniori și seniori de la acest liceu ce 

candidează la titlul de Școală ambasador a Parlamentului European și i-am premiat pe câștigătorii 

concursului Europa, MAI aproape 9 - EU votez! ce s-a desfășurat pe 11 aprilie 2019, la Casa de Cultură 

”Mihail Sadoveanu” dinPașcani.  

Mărturisim că ne-am înfruntat cu lăcomie din prăjiturile cu gust de Europa pe care le-au gătit elevii și 

profesorii de la Colegiul Tehnic de Căi Ferate ”Unirea” Pașcani în cadrul târgului caritabil organizat cu 

ocazia Zilei Europei. Am venit, am vizitat și am savurat! Prăjituri cu gust de Europa a reprezentat o 

activitate cu și despre arome, combinații inedite de ingrediente, unele dulci, altele sărate, pe alocuri chiar și 

amărui, concepută pentru a sărbători Ziua Europei … cu gust. Elevii s-au pregătit cu prajituri specifice țărilor 

Uniunii Europene, și-au făcut standuri amenajate atractiv, reclame care să atragă privirile și interesul 

cumpărătorilor, reușind să ducă la bun sfârșit, cu succes, o activitate de antreprenoriat școlar și de 

solidaritate. Banii adunați au fi folosiți în cadrul proiectului „În echilibru cu natura”, înscris in evenimentul 

„Cros pentru școli”, Pașcani, de pe 11 mai 2019. 

Pe 9 mai 2019 ne-am bucurat, împreună, de tot ce înseamnă Europa - cultură, gastronomie, drepturi, 

educație civică, libertate, democrație participativă. 


