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Cuprins: 

 

 

o Biroul de Informare al Parlamentului European în România a dat, la Iași, startul 

seriei de conferințe EU’re here to stay  

o WiFi4EU- o nouă rundă de înscrieri 

o Start EuroQuiz2019, concurs de cultură generală despre UE pentru cei mici 

o Europa, MAI aproape 9 – EU votez! 

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

 

 

Fotografia lunii: 

 

 
Evenimentul de la Iași EU’re here to stay: În ce Europă vrei să trăiești? 

Sursa foto: pagina Facebook a Biroului de Informare a Parlamentului European în România 
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 Biroul de Informare al Parlamentului European în România a dat, la Iași,  

startul seriei de conferințe EU’re here to stay 

 

Biroul Parlamentului European în România, în parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene în 

România, a lansat, pe 7 aprilie 2019, la Iași, EU’re here to stay, o serie de conferințe care reunește povești de 

viață impresionante, povești de succes, povești cu care nu te întâlnești în fiecare zi, povești care merită spuse 

și ascultate, dar și discuții despre teme și valori europene și despre importanța implicării civice și, nu în 

ultimul rând, a votului. 

Evenimentul EU’re here to stay: În ce Europă vrei să trăiești? de la Iași a reprezentat un dialog pe 

formatul evenimentelor TEDx care și-a propus să aducă în fața publicului poveștile impresionante ale unor 

români care au luptat pentru visele lor, pentru valorile lor și pentru lucrurile în care au crezut și au reușit. 

Îndemnul de la care a pornit seria de conferințe este acela că ideile pot avea impact doar dacă le traducem în 

acțiune și luăm atitudine și că, uneori, viitorul nostru și al celor dragi poate fi decis printr-un simplu gest 

civic: votul. 

Iată cum a văzut acest eveniment stagiara Centrului de Informare Europe Direct Iași Elena-Dorina 

Tănăsucă, studentă an II, master, Centrul de Studii Europene, Universitatea  ”Al.I.Cuza” Iași: 

 
Stagiarele Europe Direct Iași, Elena-Dorina Tănăsucă și Diana-Alexandra Damian, alături de Vlad Enășescu, inițiatorul Campaniei 

civice #ViitorUEalnostru, la conferința EU re here to stay: În ce Europă vrei sa trăiești? 

Conferința EU re here to stay: În ce Europă vrei sa trăiești? a  avut loc pe 7 aprilie, la Iași, unde 4 

speakeri din 4 domenii diferite au reușit să capteze atenția publicului într-un mod inedit prin felul lor de a fi 

și de asemenea prin poveștile lor inspiraționale. 

Deoarece evenimentul a fost de tipul TEDx, numărul tinerilor din sală a fost mare luând în vedere și 

faptul că această conferința a avut loc duminica. 
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Conferința s-a desfășurat la Teatrul Național din Iași unde organizatorii au primit toți tinerii cu 

materiale educaționale și multă voie bună. După o sesiune lungă de fotografii unde a fost evidențiat mediul 

online printr-un frame al unei postări din social media, anume Instagram, tinerii s-au așezat în sală pentru a 

asculta speakerii. 

 
Stagiarele Europe Direct Iași, Elena-Dorina Tănăsucă și Diana-Alexandra Damian,  conferința EU re here to stay: În ce Europă 

vrei sa trăiești, Sursa foto: pagina Facebook a Biroului de Informare a Parlamentului European în România 

Prezentatorul evenimentului a precizat încă de la început motivele pentru care ne aflăm în sală, 

importanța venirii noastre și toate beneficiile pe care UE ni le oferă în prezent, lasându-i ulterior pe invitați 

să povestească la rândul lor cum au ajuns să aibă doar de câștigat pentru că s-au implicat și au crezu ca în ei 

se află schimbarea. 

Primul invitat, Cornel Amariei, în vârstă de 24 de ani ne-a vorbit despre greutățile prin care a trecut 

de mic copil, cum la 7 ani a creat primul lui site și la 14 ani primul robot, timp în care părinții lui cu 

dizabilități aveau nevoie de el . El a evidențiat faptul că UE l-a ajutat foarte mult în carieră prin oportunitățile 

pe care i le-a oferit, pentru că a învățat, s-a implicat și Uniunea l-a lansat în acest sens. Acum Forbes USA il 

declară pe Cornel ca fiind unul dintre cei mai influenți 300 de tineri din Europa . Acesta face parte și din 

Real Leaders, un club select cu 100 de tineri vizionari care pot contura un viitor mai bun pentru România. 

Cel de-al doilea invitat a fost Ana Hogaș care a povestit cum a renunțat la tot ce avea și a plecat în 

Turul Africii. Ea ne-a transmis un vibe pozitiv și ne-a explicat ce a înțeles în urma excursiei parcurse. Ne-a 

îndemnat să avem mai multă încredere în noi și sa avem „naivitatea de a crede în bunătate”. 

Cel de-al treilea invitat și cel care a marcat conferința a fost Andrei Tudor, un băiat de doar 10 ani 

care la vârsta lui ne-a îndemnat să fim curioși și să nu încetăm să descoperim lucruri noi. La doar 10 ani a 

creat deja un robot, a participat la numeroase târguri de tehnologie și concursuri la care s-a făcut remarcat. 

Ultimul invitat care ne-a transmis o emoție puternică a fost Tedy Necula. Acesta a ținut un discurs 

despre importanța alegerilor, în viața de zi cu zi dar și în politică explicând că orice drum am alege, trebuie 

să fim curajoși și să ieșim din zona de confort dacă ne dorim schimbări. Acesta ne-a spus totodată să 

încercăm să menținem Europa pozitivă și ferită de toate aspectele negative care se scot în evidență la orice 

oră. 



 

 5 

Întâlnire #DeDataAstaVotez la Iași 

 

Diana-Alexandra Damian, 

studentă an II, master, Centrul de Studii Europene, 

Universitatea  ”Al.I.Cuza” Iași 

 

După conferința EU’re here to stay: În ce Europă vrei să trăiești?, tot pe 7 aprilie 2019, voluntarii 

campaniei #DeDataAstaVotez s-au întâlnit într-un cadru informal, pentru un schimb de idei.   

 

Astfel, s-au prezentat obiectivele campaniei, am 

discutat și am încercat să înțelegem motivele 

pentru care unele persoane nu sunt decise sa 

mearga la vot pe data de 26 mai și ce acțiuni 

putem lua pentru a le  încuraja. Tot în acest cadru, 

am discutat de ce este imporatant să votăm la 

alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 

2019, și am enumerat câteva motive, printre care 

se numără: o educație de calitate, acces la 

informații corecte, dreptul de a-i vizia pe membrii 

familiei care locuiesc în alt sta membru și 

libertatea de circulație. 

 

WiFi4EU- o nouă rundă de înscrieri 
 

Între 4 aprilie 2019, ora 13:00 CET/14:00 EET și 5 aprilie 2019, ora 17:00 CET/ 18:00 EET, Comisia 

Europeană a dat drumul unei noi serii de înscrieri pentru WiFi4EU, la care au putut aplica municipalitățile și 

grupurile de municipalități din UE. 

 

Uniunea Europeană a pus la dispoziție, în această etapă, 

3.400 de vouchere în valoare de 15.000 de euro fiecare, pe 

care municipalitățile le pot folosi pentru a instala rețele 

Wi-Fi în spații publice, inclusiv în primării, biblioteci, 

muzee, parcuri și piețe. 

Proiectul WiFi4EU, cu un buget în valoare totală de 120 de 

milioane de euro, se desfășoară pe parcursul a mai multor 

apeluri, în toate cele 28 de state membre, precum și în 

Norvegia și Islanda. Sursa foto: https://ec.europa.eu/romania 

Odată ce municipalitățile s-au înregistrat pe platforma WiFi4EU, acestea vor putea aplica pentru un 

voucher printr-un simplu click. Comisia Europeană va selecta beneficiarii respectând principiul primul venit, 

primul servit, asigurând respectarea echilibrului geografic. Primul apel WiFi4EU a avut loc in noiembrie 
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2018, și la el au participat peste 13.000 de municipalități din întreaga Europă cu un total de 2.800 de 

vouchere acordate.  

Comisarul european pentru economia digitală și societatea digitală, Mariya Gabriel, a declarat Mă 

bucur să anunț a doua etapă de înscrieri în cadrul inițiativei Wi-Fi4EU, un pas concret pentru cetățenii 

europeni către un acces mai bun la internet. După un prim apel încheiat cu succes, suntem nerăbdători să 

vedem același nivel de entuziasm, având în vedere cele 600 de vouchere în plus disponibile față de prima 

rundă. 

 

Start EuroQuiz2019, concurs de cultură generală despre UE pentru cei mici 
 

Dacă sunteți profesor la gimnaziu, înscrieți-vă clasa, până pe 9 mai 2019, la concursul EuroQuiz 

organizat de  Reprezentanța Comisiei Europene în România, în parteneriat cu Ministerul Educației 

Naționale, pentru șansa de a câștiga premii în valoare totală de 2.000 de euro.  

Aflat la a noua 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 

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

cunoștințele acumulate, lucrul în echipă și experiența dobândită sunt tot atâtea motive tentante pentru copii 

să se înscrie în concurs 

 

Euro Quiz este un concurs online cu întrebări și 

răspunsuri despre istoria, prezentul și viitorul 

Uniunii Europene și are drept scop încurajarea 

lucrului în echipă, îmbogățirea cunoștințelor despre 

Europa și Uniunea Europeană și dezvoltarea 

abilităților de rezolvare a problemelor în rândul 

elevilor din clasa a VI-a a 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 online de către 

elevi. 

Concursul Euro Quiz se desfășoară în trei etape: 

înscrierea concurenților pe site-ul competiției, etapa 

online contracronometru și marea finală ce va avea 

loc la București, la sediul Reprezentanței Comisiei  
Sursa foto: Pagina Facebook a Reprezentanței comisiei 

Europene în România 

Europene. Pentru detalii despre fiecare dintre aceste etape și pentru a cunoaște regulile competiției, accesați 

http://www.euroquiz.ro/ 

  

 

http://www.euroquiz.ro/
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Europa, MAI aproape 9 – EU votez! 

 

Diana-Alexandra Damian, Elena-Dorina Tănăsucă 

studente an II, master, 

Centrul de Studii Europene, 

Universitatea  ”Al.I.Cuza” Iași 

 

Concursul de comunicare a avut loc la Pașcani, 11 aprilie 2019, la Casa e Cultură „Mihail 

Sadoveanu” din Pașcani. Acesta a fost destinat tuturor liceelor din oraș care au dorit să se implice și să aducă 

un plus de cunoștințe elevilor. 

O sală plină de tineri (peste 200 de elevi) au participat si asistat la acest eveniment local printre care 

și ambasadorii juniori si seniori ai Liceului Teoretic „Miron Costin”. De asemenea s-au alăturat elevi de la 

Colegiul Tehnic CF „Unirea” dar și de la Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”. 

Rolul concursului a fost să îi stimuleze să citească, să se documenteze și nu în ultimul rând să îi 

determine pe ei și pe prietenii lor să iasă la vot pe 26 mai. 

  
S-au înscris mai multe echipe de elevi care au dat dovadă de creativitate și originalitate în toate 

reprezentațiile avute. De la poezii, la mini-scenete de teatru, la filmulețe, elevii ne-au demonstrat că 

demersul campaniei #DeDataAstaVotez este un succes și că au asimilat multe informații importante. Fiecare 

echipă a fost unică în felul ei iar toți au fost răsplătiți pe măsură. 

 

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

Tu ce faci pe 26 mai? Grătar și/sau mergi la vot? Așa a început, la Liceul Tehnologic Economic de 

Turism Iași, pe 2 aprilie 2019, o nouă întâlnire din seria ”Europa ta, drepturile tale”, desfășurată de Europe Direct 

Iași. Provocarea a fost lansată de Invitații noștri – Dorina Elena Tănăsucă și Diana Damian, masterande la Centrul de 

Studii Europene de la Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, aflate în stagiu de practică, și Vlad Enășescu, elev în clasa a 

XII-a la Liceul de Informatică ”Grigore Moisil” din Iași și inițiator al campaniei civice #viitorUEalnostru.  

Am discutat și dezbătut diferite motive pentru a merge la vot și ne-am convins că, dincolo de orice, viitorul 

este al lor, al celor care, în 2019 vor intra în categoria celor care se pot lăuda, pentru prima dată în viața lor, cu dreptul 

de a vota. 

De ce unii tineri aleg să se implice în viața democratică a propriilor comunități și de ce alții aleg să stea pe 

margine? Cât este de important pentru tineri să-și facă vocea auzită? Și cât de tânăr trebuie să fii ca să te implici în 
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luarea deciziilor care te privesc? Pe 5 aprilie 2019, a avut loc o nouă întâlnire din seria Europa ta, drepturile tale, 

găzduită de Colegiul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” din Iași.  

Elevi din clasele a XI-a B și a XII-a A, coordonați de prof. Monica Vîntu și prof. Carmen Cezarina Burlibasa, 

ne-au ajutat să descoperim motive pentru a merge (sau nu) la vot.  

Ne-au fost alături voluntara noastră Smaranda Azamfirei (de la Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri”) și acelașii 

Vlad Enășescu (de la Liceul de Informatică ”Grigore Moisil”), inițiatorul campaniei civice #viitorUEalnostru. 

  
La Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași Colegiul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” din Iași 

 
 

La Colegiul Național "Mihail Sadoveanu" din Pașcani La Școala Gimnazială Osoi, com. Comarrna, jud. Iași 

Un nou episod din seria "Europa ta, drepturile tale"s-a desfășurat pe 15 aprilie, la Colegiul Național "Mihail 

Sadoveanu" din Pașcani. Am avut o dezbatere deosebit de interesantă cu tinerii pășcăneni despre drepturile cetățenilor 

europeni, mai ales despre dreptul de a vota și de a fi votat. De ce vor tinerii să-și facă vocea auzită și votează? Iată: 

”pentru mine și generația mea”, ”pentru dreptul la o viață decentă, mai bună”, ”pentru dezvoltare”, ”pentru educație”, 

”pentru mai multe oportunități” ,”pentru toți cei care au avut curajul să rămână până în acest moment aici, dar și pentru 

cei care așteaptă sărbătorile pentru a veni acasă”, ”pentru viitor”.  

Deși sunt mici și nu au încă drept de vot, în ”Săptămâna Altfel”, pe data de 19 aprilie, copiii de la Școala 

Gimnazială Osoi, com. Comarna, județul Iași au zis și ei Europa mea, drepturile mele și ne-au arătat ce inseamnă 

munca în echipă. Sub coordonarea voluntarei noastre Aurelia Vasilache, copiii au învățat despre ei, despre munca în 

echipă, despre Uniunea Europeană și despre cum putem să facem ca UE să funcționeze ca o echipă de cetățeni 

implicați. 

 


