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o Din vară, europenii 
"DiscoverEU" 

o Comisia Europeana confirmă excelen
cercetători la UAIC

o Student/ă la jurnalism? Participă la concurs, pentru o experien
jurnalistică la nivel european

o Echipa campaniei Europa, casa noastră

competiția națională 
 
 

Fotografia lunii: 

Sursa foto: http://europacasanoastra.ro/euroquiz/
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Cuprins: 

 

 

 

Din vară, europenii de 18 ani vor putea călători gratuit în întreaga Europă prin 

Comisia Europeana confirmă excelența în strategia de resurse umane pentru 
cercetători la UAIC 
Student/ă la jurnalism? Participă la concurs, pentru o experien
jurnalistică la nivel european 

Europa, casa noastră a ajuns în județul Iași, pentru a prezenta   
ția națională Euro Quiz 2018 

Sursa foto: http://europacasanoastra.ro/euroquiz/ 

 

vor putea călători gratuit în întreaga Europă prin 

ța în strategia de resurse umane pentru 

Student/ă la jurnalism? Participă la concurs, pentru o experiență  

țul Iași, pentru a prezenta   

 

 



 

 

 Din vară, europenii de 

15.000 de tineri aflați la vârsta majoratului vor beneficia, în această vară, de primele călătorii gratuite 

prin Europa, prin intermediul programului DiscoverEU. Înscrierile vor avea loc în luna iunie, timp de 2 

săptămâni, iar tinerii selectați vor putea vizita între una și patru țări din UE, într

la maximum 30 de zile. 

În contextul Anului european al patrimoniului cultural, programul

12 milioane euro, le va permite tinerilor să călătorească pentru a descoperi bogă

pentru a interacționa cu locuitorii țărilor vizitate

despre diversitatea culturală a Europei 

Participanții trebuie să aibă vârsta de 18 ani împliniți începând cu data de 1 iulie 2018 (respectiv să 

se fi născut în intervalul 2 iulie 1999 

pregătiți pentru a pleca să descopere Europa în această vară. Înscrierile în program se vor desfășura online

startul perioadei de înregistrare urmând a fi anun

 În prima rundă de înscrieri va fi selectat un număr maxim de 15 mii de tineri, iar în func

feedback-ul primit și de fondurile disponibile, va fi organizată și o a doua rundă, în a doua jumătate a anului 

2018. 

Informații suplimentare vor fi pub

Portalul european pentru tineret

(https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU

(https://twitter.com/EuropeanYouthEU
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Din vară, europenii de 18 ani vor putea călători gratuit în întreaga Europă prin 

"DiscoverEU" 

 

ți la vârsta majoratului vor beneficia, în această vară, de primele călătorii gratuite 

prin Europa, prin intermediul programului DiscoverEU. Înscrierile vor avea loc în luna iunie, timp de 2 

ți vor putea vizita între una și patru țări din UE, într-o perioadă ce poate ajunge 

Sursa foto: eppgroup.eu 

În contextul Anului european al patrimoniului cultural, programul, care are la dispozi

le va permite tinerilor să călătorească pentru a descoperi bogăția continentului european

ționa cu locuitorii țărilor vizitate. Este, de asemenea, o ocazie ca tinerii să

despre diversitatea culturală a Europei și mai ales despre valorile și tradițiile ce o menț

ții trebuie să aibă vârsta de 18 ani împliniți începând cu data de 1 iulie 2018 (respectiv să 

99 – 1 iulie 2000), să dețină naționalitatea unui stat membru UE și să fie 

ți pentru a pleca să descopere Europa în această vară. Înscrierile în program se vor desfășura online

startul perioadei de înregistrare urmând a fi anunțat în perioada următoare. 

În prima rundă de înscrieri va fi selectat un număr maxim de 15 mii de tineri, iar în func

și de fondurile disponibile, va fi organizată și o a doua rundă, în a doua jumătate a anului 

ții suplimentare vor fi publicate în perioada următoare în  

Portalul european pentru tineret (https://europa.eu/youth/RO_ro), dar și în pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU) și contul de Twitter  

https://twitter.com/EuropeanYouthEU) ale acestuia. 

întreaga Europă prin 

ți la vârsta majoratului vor beneficia, în această vară, de primele călătorii gratuite 

prin Europa, prin intermediul programului DiscoverEU. Înscrierile vor avea loc în luna iunie, timp de 2 

o perioadă ce poate ajunge 

 

are la dispoziție un buget de 

ția continentului european și 

Este, de asemenea, o ocazie ca tinerii să afle lucruri noi 

și mai ales despre valorile și tradițiile ce o mențin unită.  

ții trebuie să aibă vârsta de 18 ani împliniți începând cu data de 1 iulie 2018 (respectiv să 

țină naționalitatea unui stat membru UE și să fie 

ți pentru a pleca să descopere Europa în această vară. Înscrierile în program se vor desfășura online, 

În prima rundă de înscrieri va fi selectat un număr maxim de 15 mii de tineri, iar în funcție de 

și de fondurile disponibile, va fi organizată și o a doua rundă, în a doua jumătate a anului 

și în pagina de Facebook  



 

 

Comisia Europeană confirmă excelen

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia

strategiei de resurse umane pentru cercetători din partea Comisiei 

Inovare, la data de 7 aprilie 2018. 

UAIC este singura universitate publică din România care a ob

implementarea strategiei de resurse umane pentru cercetători, alături de alte 412 uni

cercetare din 30 de țări europene (Albania, Austria, Belgia, Bosnia

Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Luxemburg, 

Macedonia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, România, Serbia, 

Slovenia, Spania, Suedia) și Israel. În prezent, prima instituție de învățământ superior din România are peste 

820 de cadre didactice și cercetători titulari.

Premiul „HR Excellence in Research” reprezintă o recunoa

de cercetare care au făcut progrese în alinierea politicilor de resurse umane la principiile stabilite în Carta 

Europeană a Cercetătorilor și Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor, iar politicile și practicile 

de recrutare și evaluare a angajaților acestor instituții sunt echitabile și transparente.

Echipa de lucru care gestionează strategia de resurse umane este coordonată d

Mangalagiu – Prorector pentru programe de cercetare 

Romeo Asiminei – Directorul Departamentului de Sociologie 

Filosofie și Științe Social-Politice, Conf. univ. dr. Ruxandra Ciulu de la Facultatea de Economie 

Administrarea Afacerilor, Elena Felice 

Marina Sârbu – Director Resurse Umane.

Prof. univ. dr. Ionel Mangalag
Codului de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor de către institu

face mai atractive pentru resursa umană înalt calificată. Acest
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confirmă excelența în strategia de resurse umane pentru 

cercetători la UAIC* 

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a primit reconfirmarea excelenței în implementarea 

strategiei de resurse umane pentru cercetători din partea Comisiei Europene, Direc

UAIC este singura universitate publică din România care a obținut recunoașterea excelenței în 

implementarea strategiei de resurse umane pentru cercetători, alături de alte 412 uni

țări europene (Albania, Austria, Belgia, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Croația, 

ția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Luxemburg, 

itanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, România, Serbia, 

și Israel. În prezent, prima instituție de învățământ superior din România are peste 

și cercetători titulari. 

Sursa foto: http://www.uaic.ro 
Premiul „HR Excellence in Research” reprezintă o recunoaștere internațională acordată instituțiilor 

de cercetare care au făcut progrese în alinierea politicilor de resurse umane la principiile stabilite în Carta 

și Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor, iar politicile și practicile 

și evaluare a angajaților acestor instituții sunt echitabile și transparente.

Echipa de lucru care gestionează strategia de resurse umane este coordonată d

Prorector pentru programe de cercetare științifică și transfer de cunoștințe, Conf. univ. dr. 

Directorul Departamentului de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Facultății de 

Politice, Conf. univ. dr. Ruxandra Ciulu de la Facultatea de Economie 

Administrarea Afacerilor, Elena Felice – Șeful Departamentului de Cercetare și Managementul Proiectelor și 

Director Resurse Umane. 

Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu a subliniat faptul că „implementarea Cartei Europene a Cercetătorilor 

Codului de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor de către instituțiile de învățământ superior și de cercetare le 

face mai atractive pentru resursa umană înalt calificată. Acest premiu reprezintă pentru Universitatea „Alexandru 

ța în strategia de resurse umane pentru 

și a primit reconfirmarea excelenței în implementarea 

Europene, Direcția Generală Cercetare și 

ținut recunoașterea excelenței în 

implementarea strategiei de resurse umane pentru cercetători, alături de alte 412 universități și instituții de 

țegovina, Bulgaria, Cipru, Croația, 

ția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Luxemburg, 

itanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, România, Serbia, 

și Israel. În prezent, prima instituție de învățământ superior din România are peste 

 

ștere internațională acordată instituțiilor 

de cercetare care au făcut progrese în alinierea politicilor de resurse umane la principiile stabilite în Carta 

și Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor, iar politicile și practicile 

și evaluare a angajaților acestor instituții sunt echitabile și transparente. 

Echipa de lucru care gestionează strategia de resurse umane este coordonată de Prof. univ. dr. Ionel 

științifică și transfer de cunoștințe, Conf. univ. dr. 

și Asistență Socială din cadrul Facultății de 

Politice, Conf. univ. dr. Ruxandra Ciulu de la Facultatea de Economie și 

Șeful Departamentului de Cercetare și Managementul Proiectelor și 

implementarea Cartei Europene a Cercetătorilor și 

țiile de învățământ superior și de cercetare le 

premiu reprezintă pentru Universitatea „Alexandru 



 

 

Ioan Cuza” din Iași modalitatea în care comunică comunității științifice internaționale angajamentul de implementare 

a unui cadru de excelență în recrutarea și dezvoltarea carierei cadrelor didactice și ce

preocuparea pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă. Obținerea acestei recunoașteri contribuie la creșterea 

atractivității universității și adaugă valoare cererilor de finanțare pentru proiecte de cercetare la care universitatea 

aplică.” 

„Mobilitatea fără precedent a resurselor umane, inclusiv la nivelul institu

superior, este o expresie a unui amplu proces de interna

europene este nu doar un efect direct al globalizării, ci 

Necesitatea oferirii unor răspunsuri articulate oportunită

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia

competitivității în sectorul educațional. Alinierea la principiile cuprinse în Carta și Codul cercetătorilor 

europeni urmărește să asigure drepturi și obligații comparabile cercetătorilor și cadrelor didacti

instituțiile de cercetare și învățământ european

Departamentului de Sociologie și Asistență Socială d

În data de 29 martie 2011, conducer

Declarația de Aderare la Carta Europeană a Cercetătorilor și Codul de Conduită pentru Recrutarea 

Cercetătorilor. Ca urmare a Declarației de Aderare, Universitatea a început un proces de implementare 

Cartei și Codului cercetătorilor sub îndrumarea Comisiei Europene. La data de 10 aprilie 2014, Universitatea 

a primit din partea Comisiei Europene premiul „HR Excellence in Research”. În urma analizei raportului 

transmis de universitate în noiembrie 2017

de recrutare și evaluare a angajaților cu principiile europene și concluzionează că universitatea 

implementează strategia de resurse umane într

 

* Articol preluat de pe site-ul www.uaic.ro
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și modalitatea în care comunică comunității științifice internaționale angajamentul de implementare 

ță în recrutarea și dezvoltarea carierei cadrelor didactice și ce

țirea condițiilor de muncă. Obținerea acestei recunoașteri contribuie la creșterea 

ții universității și adaugă valoare cererilor de finanțare pentru proiecte de cercetare la care universitatea 

Sursa foto: http://www.uaic.ro 
Mobilitatea fără precedent a resurselor umane, inclusiv la nivelul institu

superior, este o expresie a unui amplu proces de internaționalizare. Internaționalizarea universităților 

este nu doar un efect direct al globalizării, ci și un răspuns instituțional oferit competiției globale. 

Necesitatea oferirii unor răspunsuri articulate oportunităților și imperativelor globalizării determină 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași să elaboreze politici care să conducă la cre

ții în sectorul educațional. Alinierea la principiile cuprinse în Carta și Codul cercetătorilor 

ște să asigure drepturi și obligații comparabile cercetătorilor și cadrelor didacti

țiile de cercetare și învățământ european.” a declarat Conf. univ. dr. Romeo Asiminei, Directorul 

și Asistență Socială de la Facultatea de Filosofie și Științe Social

În data de 29 martie 2011, conducerea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a semnat 

ția de Aderare la Carta Europeană a Cercetătorilor și Codul de Conduită pentru Recrutarea 

ției de Aderare, Universitatea a început un proces de implementare 

și Codului cercetătorilor sub îndrumarea Comisiei Europene. La data de 10 aprilie 2014, Universitatea 

a primit din partea Comisiei Europene premiul „HR Excellence in Research”. În urma analizei raportului 

transmis de universitate în noiembrie 2017, Comisia Europeană reconfirmă alinierea politicilor 

și evaluare a angajaților cu principiile europene și concluzionează că universitatea 

implementează strategia de resurse umane într-un mod robust și sistematic. 

ul www.uaic.ro 

și modalitatea în care comunică comunității științifice internaționale angajamentul de implementare 

ță în recrutarea și dezvoltarea carierei cadrelor didactice și cercetătorilor, precum și 

țirea condițiilor de muncă. Obținerea acestei recunoașteri contribuie la creșterea 

ții universității și adaugă valoare cererilor de finanțare pentru proiecte de cercetare la care universitatea 

 

Mobilitatea fără precedent a resurselor umane, inclusiv la nivelul instituțiilor de învățământ 

ționalizare. Internaționalizarea universităților 

și un răspuns instituțional oferit competiției globale. 

ților și imperativelor globalizării determină 

elaboreze politici care să conducă la creșterea 

ții în sectorul educațional. Alinierea la principiile cuprinse în Carta și Codul cercetătorilor 

ște să asigure drepturi și obligații comparabile cercetătorilor și cadrelor didactice din 

.” a declarat Conf. univ. dr. Romeo Asiminei, Directorul 

și Științe Social-Politice. 

ții „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a semnat 

ția de Aderare la Carta Europeană a Cercetătorilor și Codul de Conduită pentru Recrutarea 

ției de Aderare, Universitatea a început un proces de implementare a 

și Codului cercetătorilor sub îndrumarea Comisiei Europene. La data de 10 aprilie 2014, Universitatea 

a primit din partea Comisiei Europene premiul „HR Excellence in Research”. În urma analizei raportului 

, Comisia Europeană reconfirmă alinierea politicilor și practicilor 

și evaluare a angajaților cu principiile europene și concluzionează că universitatea 



 

 

Student/ă la jurnalism? Participă la concurs, pentru o experien

jurnalistică la nivel european

 

Studenții la jurnalism din întreaga UE au posibilitatea, până 

programul Youth4Regions, ediția 2018. 

Tinerii sunt invitați să participe la competiție cu cele mai bune materiale, scrise sau video, despre un 

proiect cofinanțat prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) sau pr

Premiul este o excursie la Bruxelles pentru a  realiza materiale despre edi

europene a orașelor și regiunilor – principalul eveniment european pe tema politicii de coeziune, ce aduce 

laolaltă numeroase personalități politice de la nivel european, național și local și jurnaliști din întreaga 

Europă. 

Vor fi selectați pentru participarea la Săptămâna europeană

membru. 

Câștigătorii vor beneficia de cursuri de pregătire, la Bruxelles, pe tema jurnalismului, comunicării și 

politicii de coeziune, iar cele mai bune articole pe tema Săptămânii europene 

(http://ec.europa.eu/regional_policy/regions

pentru Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene (DG REGIO), precum și în publicația sa periodică 

Panorama (http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/panorama
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Student/ă la jurnalism? Participă la concurs, pentru o experien

jurnalistică la nivel european 

ții la jurnalism din întreaga UE au posibilitatea, până pe 29 iunie 2018, să se înscrie  în  

ția 2018.  

ți să participe la competiție cu cele mai bune materiale, scrise sau video, despre un 

țat prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) sau prin Fondul de coeziune. 

Premiul este o excursie la Bruxelles pentru a  realiza materiale despre edi

principalul eveniment european pe tema politicii de coeziune, ce aduce 

ți politice de la nivel european, național și local și jurnaliști din întreaga 

Sursa foto: https://ec.europa.eu/romania 

ți pentru participarea la Săptămâna europeană 28 de studenți

știgătorii vor beneficia de cursuri de pregătire, la Bruxelles, pe tema jurnalismului, comunicării și 

politicii de coeziune, iar cele mai bune articole pe tema Săptămânii europene 

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/home) vor fi publicate în pagina Direc

și Urbană a Comisiei Europene (DG REGIO), precum și în publicația sa periodică 

http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/panorama

Student/ă la jurnalism? Participă la concurs, pentru o experiență  

29 iunie 2018, să se înscrie  în  

ți să participe la competiție cu cele mai bune materiale, scrise sau video, despre un 

in Fondul de coeziune.  

Premiul este o excursie la Bruxelles pentru a  realiza materiale despre ediția 2018 a Săptămânii 

principalul eveniment european pe tema politicii de coeziune, ce aduce 

ți politice de la nivel european, național și local și jurnaliști din întreaga 

 

ți, câte unul din fiecare stat 

știgătorii vor beneficia de cursuri de pregătire, la Bruxelles, pe tema jurnalismului, comunicării și 

politicii de coeziune, iar cele mai bune articole pe tema Săptămânii europene a orașelor și regiunilor 

vor fi publicate în pagina Direcției Generale 

și Urbană a Comisiei Europene (DG REGIO), precum și în publicația sa periodică 

http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/panorama-magazine/). 



 

 

Echipa campaniei Europa, casa noastră

competi

 

În perioada 23-27 aprilie, echipa campaniei 

județele Moldovei, pentru a prezenta cea de

Pe 23 aprilie, elevii claselor a VI

județul Iași și cei de la  Școala Gimnazială ”Alexandru Vlahuță” din Iași 

Natalie Ester și Jamilla Azazi, reprezentantele campaniei.

Despre EURO Quiz 2018, la 

Echipa Europa, casa noastra  

Copiii au hotărât deja că vor participa, a

colegi de-ai lor din toată țara. 

Europa, casa noastră este o campanie de comunicare 

Reprezentanța Comisiei Europene în România în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. Campania 

vizează creșterea nivelului de cunoștințe pe care elevii si liceenii din România le au despre Europa și 

Uniunea Europeană. 

Aflați la a doua ediție online, Euro Quiz este un concurs pe teme europene deschis tuturor școlilor 

gimnaziale din România (elevilor din clasa a VI

7

Europa, casa noastră a ajuns în județul Iași, pentru a prezenta  

competiția națională Euro Quiz 2018 

27 aprilie, echipa campaniei Europa, casa noastra a vizitat mai multe 

țele Moldovei, pentru a prezenta cea de-a doua ediție a concursului Euro Quiz.

levii claselor a VI-a de la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” din comuna Dancu, 

Școala Gimnazială ”Alexandru Vlahuță” din Iași le-au primit, cu mult entuziasm, 

și Jamilla Azazi, reprezentantele campaniei. 

la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” din comuna Dancu, județul Iași

 le-a povestit despre cea de-a doua ediție a concursului Euro Quiz

Copiii au hotărât deja că vor participa, așa că au început pregătirea pentru a intra în 

este o campanie de comunicare și informare anuală organizată de 

ța Comisiei Europene în România în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. Campania 

ștințe pe care elevii si liceenii din România le au despre Europa și 

ți la a doua ediție online, Euro Quiz este un concurs pe teme europene deschis tuturor școlilor 

gimnaziale din România (elevilor din clasa a VI-a). Participanții au șansa să se califice în marea finală ce se 

țul Iași, pentru a prezenta   

a vizitat mai multe școli din 

ție a concursului Euro Quiz. 

Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” din comuna Dancu, 

au primit, cu mult entuziasm, pe 

 

Ștefan cel Mare” din comuna Dancu, județul Iași 

ție a concursului Euro Quiz. 

șa că au început pregătirea pentru a intra în competiție cu alți 

și informare anuală organizată de 

ța Comisiei Europene în România în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. Campania 

ștințe pe care elevii si liceenii din România le au despre Europa și 

ți la a doua ediție online, Euro Quiz este un concurs pe teme europene deschis tuturor școlilor 

ții au șansa să se califice în marea finală ce se 



 

 

va desfășura în București, la sediul Reprezentanței Comisiei Europene. Premiile atractive și, mai ales, 

cunoștințele acumulate, lucrul în echipă și experiența dobândită sunt tot atatea motive să

concurs! 

Despre EURO Quiz 2018,

Quiz este un concurs online cu întrebări 

Europene.   

Concursul are drept scop încurajarea lucrului în echipă, îmbogă

Uniunea Europeană și dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor în rândul elevilor din clasa a VI

ciclului gimnazial. Participarea la acest concurs pres

din diverse arii de cultură generală precum istorie, geografie, artă, gastronomie etc., ce vor fi completate 

online de către elevi. Fiind o competiție online, nu există un număr limitat de participa

loc în prima săptămână din luna iunie. Data exactă va fi afi

(http://europacasanoastra.ro/euroquiz/
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șura în București, la sediul Reprezentanței Comisiei Europene. Premiile atractive și, mai ales, 

ștințele acumulate, lucrul în echipă și experiența dobândită sunt tot atatea motive să

 

 
Despre EURO Quiz 2018, la  Școala Gimnazială ”Alexandru Vlahuță” din Iași

Quiz este un concurs online cu întrebări și răspunsuri despre istoria, prezentul și viitorul Uniunii 

are drept scop încurajarea lucrului în echipă, îmbogățirea cunoștințelor despre Europa și 

și dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor în rândul elevilor din clasa a VI

ciclului gimnazial. Participarea la acest concurs presupune răspunsul rapid și corect la întrebări prestabilite 

din diverse arii de cultură generală precum istorie, geografie, artă, gastronomie etc., ce vor fi completate 

ție online, nu există un număr limitat de participa

loc în prima săptămână din luna iunie. Data exactă va fi afi

/).  

șura în București, la sediul Reprezentanței Comisiei Europene. Premiile atractive și, mai ales, 

ștințele acumulate, lucrul în echipă și experiența dobândită sunt tot atatea motive să vă înscrieți în 

 

 
Școala Gimnazială ”Alexandru Vlahuță” din Iași 

și răspunsuri despre istoria, prezentul și viitorul Uniunii 

țirea cunoștințelor despre Europa și 

și dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor în rândul elevilor din clasa a VI-a a 

și corect la întrebări prestabilite 

din diverse arii de cultură generală precum istorie, geografie, artă, gastronomie etc., ce vor fi completate 

ție online, nu există un număr limitat de participanți. Concursul va avea 

loc în prima săptămână din luna iunie. Data exactă va fi afișată pe site-ul 


