
 
 

 
 

                     Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă 

                       este structura-gazdă a Centrului de Informare Europe Direct Iași 

 

   

   

   
   

Nr.   9 / 2018                           

   

   
   

   

   

   
      

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Editori: Ioana Pruteanu, Claudiu Ciubotaru; Coordonator: Paul Matei 

 

Conținutul acestui material nu constituie în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene  

  



 

 2 

 

Cuprins: 

 

 

 

o Discursul privind starea Uniunii 2018: Este momentul suveranității europene! 

o Premiile europene pentru competențe digitale 2018 

o Ziua Europeană a Limbilor 2018 

o 28 septembrie: Noaptea Europeană a Cercetătorilor 

 

 

Fotografia lunii: 

 
Sursa foto: EC AV Services 

Starea Uniunii 2018, Strasbourg, 12 septembrie 2018 

  



 

 3 

Discursul privind starea Uniunii 2018: Este momentul suveranității europene! 

 

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a susținut, pe 12 septembrie, discursul privind 

starea Uniunii, în fața plenului reunit al Parlamentul European de la Strasbourg.  

Înaltul oficial european şi-a prezentat prioritățile pentru anul viitor, subliniind viziunea sa despre 

modul în care Uniunea Europeană poate continua să construiască o "Uniune mai unită, mai puternică și mai 

democratică ". 

 
Sursa foto: EC AV Services 

"În contextul geopolitic actual, a venit vremea Europei:  a sosit momentul suveranității europene. E 

timpul ca Europa să își ia destinul în propriile mâini. Această convingere că "unitatea înseamnă putere" 

este chiar chintesența apartenenței la Uniunea Europeană. Prin partajarea suveranității, atunci și acolo 

unde este necesar,  fiecare dintre statele noastre națiune devine mai puternic", a declarat președintele 

Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. 

Discursul președintelui Juncker în Parlamentul European a fost însoțit de prezentarea a 18 inițiative 

concrete ale Comisiei Europene privind migrația și frontierele, securitatea, alegerile libere și sigure, 

parteneriatul Uniunii Europene cu Africa și, nu în ultimul rând, UE ca actor global.  

Aceste propuneri au scopul de a contribui la obținerea de rezultate pozitive pentru cetățeni până la 

summitul de la Sibiu, din mai 2019, și înaintea alegerilor europene de anul viitor. 
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Starea Uniunii 2018 - principalele propuneri se referă la: 

 Măsuri pentru asigurarea unor alegeri europene libere și corecte 

 Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei oficiale 

 Noi norme pentru eliminarea conținutului cu caracter terorist de pe internet 

 Supravegherea consolidată a combaterii spălării banilor pentru un sector financiar/bancar stabil 

 Pași de urmat pentru a ajunge la un compromis privind reforma din domeniul gestionării migrației și 

a frontierelor 

 O arhitectură financiară mai eficientă pentru sprijinirea investițiilor în afara UE 

 Eficientizarea procesului decizional în domeniul politicii externe și de securitate comune  

 O nouă „Alianță Africa - Europa” 

 Un Parchet European consolidat pentru combaterea terorismului transfrontalier 

 

Rezultate urmărite până la summitul de la Sibiu, din 2019, privind viitorul 

Uniunii Europene, cu 27 de state membre 

La șase săptămâni după retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană și cu două săptămâni 

înainte de alegerile europene (23-26 mai 2019), liderii UE se vor întâlni, la Sibiu, pentru a reflecta cu privire 

la o nouă agendă strategică ce va orienta activitatea Uniunii Europene pentru următorii cinci ani. 

 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia 

UE ar trebui să ratifice Acordul de parteneriat dintre UE și Japonia. Acesta este un acord bun din punct de vedere 

economic, precum și un semnal puternic că Uniunea Europeană promovează deschiderea și respectarea normelor și a 

standardelor la nivel mondial. UE și Japonia reprezintă deja aproape o treime din produsul intern brut mondial. Acest 

acord ar putea duce la o creștere a exporturilor anuale ale UE către Japonia cu 13,2 % (sau 13,5 miliarde de euro) 

Cadrul financiar multianual 

Până la Summitul de la Sibiu, statele membre, Parlamentul European și Comisia ar trebui să fi ajuns la un acord de 

principiu privind bugetul UE de după 2020. Acest lucru ne va permite să ne îndeplinim la timp promisiunile în materie 

de politici făcute cetățenilor, în special ca 12 milioane de tineri să poată participa la schimburile Erasmus, să sprijinim 

direct 5 000 de locuri de muncă în cercetare și alte 7 000 în întreaga economie în fiecare lună, să majorăm cheltuielile 

pentru apărare și gestionarea migrației, precum și să demonstrăm că luăm în serios noul parteneriat cu Africa, pentru 

care este prevăzută o creștere de cel puțin 23 % în viitorul buget al UE 

Uniunea economică și monetară 

Înainte de Summitul de la Sibiu ar trebui abordat și rolul internațional al monedei euro. Aceasta este a doua cea mai 

utilizată monedă de rezervă din lume, 60 de țări legându-și monedele de moneda euro într-un fel sau altul. Cu toate 

acestea, trebuie să facem mai mult pentru ca moneda noastră unică să își poată îndeplini în totalitate rolul pe scena 

internațională. Acest lucru ne va permite să plătim mai multe importuri în euro în loc de dolari și ne va oferi o mai 

mare independență economică. Nu are sens ca Europa să își plătească 80 % din importurile de energie – în valoare de 

300 de miliarde de euro pe an – în dolari americani, în condițiile în care numai aproximativ 2 % din importurile 

respective provin din Statele Unite. 
O politică externă mai puternică 

Uniunea Europeană ar trebui să își consolideze vizibil politica externă și să devină un veritabil actor la nivel mondial. 

Ar trebui să poată, în mai mare măsură, să modeleze evenimentele mondiale și să își asume responsabilitățile 

internaționale. 

 

Mai multe detalii aici: https://ec.europa.eu/romania/sites/romania/files/docs/soteu2018_discurs_ro.pdf 

https://ec.europa.eu/romania/sites/romania/files/docs/soteu2018_discurs_ro.pdf
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Premiile europene pentru competențe digitale 2018 

 

Comisia Europeană a lansat, pe 24 septembrie 2018, cea de-a treia ediție a concursului European 

Digital Skills Awards, ce își propune să aducă în prim plan inițiative locale de succes care au contribuit la 

dezvoltarea competențelor digitale. 

 

Organizațiile sau instituțiile interesate 

(autorități publice naționale sau locale, 

companii private, instituții de învățământ, 

ONG-uri sau asocieri ale acestora) își pot 

înscrie proiectele până pe 21 octombrie 2018. 

În prezent, 43% dintre europeni nu posedă 

competențe digitale. Acest premiu vine în 

sprijinul inițiativelor care dezvoltă 

competențele digitale la școală, la locul de 

muncă și în societate în general. Spre exemplu, 

la ediția de anul, la care au participat 243 de 

proiecte, printre laureați s-a numărat și un  
Sursa foto: https://ec.europa.eu/romania 

program de mentorat pentru elevii de liceu din cele mai sărace regiuni din România. Acesta a fost 

câștigătorul secțiunii de Competențe digitale în educație. 

Competiția include cinci categorii: 

Competențe digitale pentru toți (dezvoltarea competențelor digitale care să le permită tuturor cetățenilor să 

fie activi în societatea digitală); 

Competențe digitale pentru forța de muncă (dezvoltarea abilităților pentru economia digitală, de exemplu, 

îmbunătățirea pregătirii profesionale și recalificarea lucrătorilor, a persoanelor care caută un loc de muncă, 

acțiuni privind consilierea și orientarea în carieră); 

Competențe digitale pentru profesioniștii din sectorul IT (dezvoltarea de competențe digitale la nivel înalt 

pentru profesioniștii din domeniul IT în toate sectoarele industriale); 

Competențe digitale în educație (transformarea învățării competențelor digitale într-un proces de lungă 

durată, desfășurat pe tot parcursul vieții, inclusiv în ce privește formarea cadrelor didactice); 

Competențe digitale pentru femei și fete (inițiative care să elimine diferențele de gen în privința 

competențelor digitale). 

Câștigătorii vor fi premiați, în prezența comisarului european Mariya Gabriel, într-o gală ce va avea 

loc în 6 decembrie, la Viena, pe perioada ICT 2018, eveniment dedicat cercetării și inovării. Competiția este 

organizată cu sprijinul Coaliției pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital. 
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Ziua Europeană a Limbilor 2018 

 

Ziua Europeană a Limbilor a fost sărbătorită în întreaga Europă, în jurul datei de 26 septembrie. 

Școlile, institutele culturale, bibliotecile și asociațiile au organizat o serie de evenimente, inclusiv seminarii, 

quiz-uri, "speak-dating", emisiuni radio, lectură de poezie și povestiri. În România, Reprezentanța Comisiei 

Europene și partenerii săi au pregătit o serie de evenimente speciale. 

Săptămâna Europeană a Limbilor (SEL) a propus ateliere, conferinţe, proiecţii de film, jocuri, 

concursuri şi o expoziţie – dedicate diversităţii lingvistice. SEL a fost organizată împreună cu Reţeaua 

institutelor culturale europene EUNIC România, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, 

Centrul Naţional de Cultură al Romilor „Romano Kher” şi Europa FM. 

Muzeul Național al Literaturii Române a găzduit, pe 26 septembrie, evenimentul Let's Play 

LinguaFest, organizat de către Comisia Europeană, în parteneriat cu Agenția Națională Erasmus + România, 

Departamentul pentru Relații Interetnice și Asociația Da'DeCe. Elevi din școli cu proiecte Erasmus+ și școli 

cu predare în limbi minoritare au participat la ateliere și jocuri interactive cu conținut lingvistic: povestea 

turnului Babel și a limbii originare, povestea unui cuvânt, dialog cultural pe Skype cu trupa Teatrolici din 

Stuttgart. 

În acest an, Uniunea Europeană a avut un motiv în plus de sărbătoare: se împlinesc 60 de ani de la 

adoptarea Regulamentului 1/58 al Consiliului, care stabilește limbile oficiale ale UE și constituie astfel 

temeiul juridic al multilingvismului, motivul pentru care există traducere și interpretare în UE. 

Și în judeţul Iaşi au avut loc mai multe evenimente menite să sublinieze bogăția patrimoniului 

lingvistic european. 

  
Astfel, zeci de elevi de la Colegiul Tehnic de Căi Ferate ”Unirea” Pașcani au celebrat, în avans, pe 20 

septembrie, Ziua Europeană a Limbilor, alături de echipa noastră și de Ioana Ursache, voluntar al Asociației 

Super Tineri Asirys din Tg Frumos. 

Ioana le-a prezentat proiectul Erasmus + ”Rroma HeArt” și modul în care tinerii pot dărâma, atunci 

când acționează împreună, orice prejudecăți și orice barieră lingvistică și culturală. Cu siguranță, Ioana și 

colegii săi se vor mai întâlni cu uniriștii pășcăneni. 
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Întâlnirea face parte din seria de evenimente Europa ta, drepturile tale, organizată de Centrul de 

Informare Europe Direct Iași, în parteneriat cu Colegiul Tehnic de Căi Ferate ”Unirea” Pașcani, cu sprijinul 

prof. Alexandra Aniculăesei și prof. Iuliana Gordin. 

Asociația Super Tineri Asirys este o organizație non-profit, înființată în 2009, care are ca scop 

dezvoltarea comunităților prin participare activă, voluntariat, educație culturală și non-formală. Viziunea sa 

este de a implica cetățenii pentru a-i transforma în lideri de schimbare pozitivă și durabilă pentru 

comunitățile lor. Organizația este una dintre cele mai active asociații de dezvoltare a tineretului și 

comunității din nord-estul României și are un portofoliu important de bune practici în motivarea tinerilor 

prin voluntariat și educație non-formală. 

Pentru al doilea an consecutiv, am celebrat, pe 26 septembrie, Ziua Europeană a Limbilor împreună 

cu prietenii noștri de la Institut Français Iaşi, gazdele noastre minunate.  

La ”Cafeneaua cuvintelor”, eveniment din seria Europa ta, drepturile tale, ceștile au fost pline cu 

arome clasice de franceză, engleză, germană, arome familiare de italiană, spaniolă, arome exotice de 

bulgară,maghiară, letonă, daneză sau greacă. În runda  I am ”servit” câte o cafea lingvistică tuturor 

pasionaților de învățarea limbilor străine și am vorbit despre drepturile cetățenilor europeni, foarte 

importante mai ales în perspectiva alegerilor europarlamentare de anul viitor. 

  

 A doua rundă a ”Cafenelei cuvintelor” i-a adus împreună, tot la Institut Français Iaşi, și pe alți tineri 

doritori să pună în evidență diversitatea lingvistică și culturală a Europei. Cu toții am descoperit cafeaua cu 

arome din cele mai diverse - letonă, portugheză, daneză, finlandeză sau poloneză, asezonată cu informații 

despre Uniunea Europeană și drepturile cetățenilor europeni. Vă asigurăm că ne-am distrat pe cinste. 
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28 septembrie: Noaptea Europeană a Cercetătorilor  

 

Peste 300 de evenimente au avut loc în orașe din 30 de state membre Uniunii Europene și din țările vecine, cu 

ocazia celei de a 13-a ediții a Nopții Cercetătorilor Europeni, sărbătorită la 28 septembrie. În România, evenimentele 

s-au desfășurat prin intermediul a două proiecte cu finanțare europeană ("R4H 2018-2019" și "HSCIRO"), în perioada 

28-29 septembrie, în: București, Cluj-Napoca, Iași, Craiova, Alba Iulia, Arad, Bacău, Bârlad, Baia Mare, Brașov, 

Buzău, Câmpia Turzii, Constanța, Deva, Galați, Hunedoara, Oradea, Piatra Neamț, Ploiești, Sibiu, Suceava, Târgu Jiu, 

Timișoara, Tulcea și, Zalău. 

La Iași, știința și-a dat întâlnire cu publicul pasionat pe Espalanda Palas Mall,  la experimentele trăsnite și 

conferințele fascinante din domenii științifice organizate, pentru al VI-lea an consecutiv, de Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași (UAIC). Seara a avut în program curse cu obstacole între roboți, experimente de a privi lumea prin 

căldură în loc de culoare și o întâlnire specială cu celebra producătoare de fulgere – bobina Telsa. Amatorii de știință 

au efectuate teste cu laserul care adună informații din atmosferă, de la înălțimi mari, au rezolvat mistere criminalistice. 

UAIC a coordonat eforturile la nivel național a douăsprezece dintre cele mai prestigioase universități și 

institute de cercetare din România: Institutul de Științe Spațiale, Institutul de Fizică Atomică, ELI – Extreme Light 

Infrastructure, Universitatea din București, Universitatea Babeș Bolyai, Institutul pentru Fizica Pământului, 

Universitatea de Vest din Timișoara etc, o unire de forțe fără precedent pentru promovarea științei. 

 
Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Asociația „Societatea absolvenților Facultății de Fizică din Iași 

SOPHYS”, Primăria Iași, Apa Vital, Palas Iași, Centrul de Informare Europe Direct Iași, partener încă de la prima 

ediție a UAIC, cu sprijinul companiilor Centric, Continental, GeminiCad și TiVO. 

Ca de obicei, standul Europe Direct Iași a pus la dispoziția publicului diverse informații și broșuri, afișe, 

pliante despre Uniunea Europeană, anul acesta concentrate pe drepturile cetățenilor europeni și pe contribuția științei 

la promovarea unei cetățenii europene active. 

 


