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DESPRE NOI
 Asociația Studenților la Drept (ASD) UAIC Iași este o organizație
non-guvernamentală formată din studenții Facultății de Drept a
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, dornici de implicare și
de a contribui la activitățile reprezentative anilor de studiu
universitar. 
 
ASD-UAIC asigură reprezentarea intereselor studenților într-un
cadru organizat și promovează transparența procesului de
reprezentare, susține comunități studențești prin oportunități și
promovare a evenimente orientate spre dezvoltarea personală,
academică și profesională. 
 
Prin proiectele asociației, se asigură un mediu dinamic, al
participării active a studenților Facultății de Drept la evoluția
societății și comunității din care fac parte.
 

CONTACTS
meu.iasi@asd-uaic.ro

facebook.com/MEUIasi

@meuias



CONCEPTUL MODEL EUROPEAN UNION 
 

Model European Union este o simulare a procesului decizional al
instituțiilor Uniunii Europene, în cadrul căruia participanții, având rolul de
Comisar, Ministru sau Membru al Parlamentului European, dezbat acte
normative europene având la bază o procedură legislativă ordinară
adaptată. 
 
Astfel de proiecte au menirea de a oferi participanților cunoștințe realiste
despre instituțiile europene și modul de funcționare al acestora și, în
același timp, reprezintă și oportunitatea de a dezvolta aptitudini în
domeniul juridic și politic, într-un mod practic.
 
Model European Union Iași (MEU Iași) este un eveniment unic în țară. Anual,
reunește 100 de participanți atât din România, cât și din statele membre
ale Uniunii Europene și din spațiul extern Uniunii Europene, dornici de a
dobândi abilități și cunoștințe noi. MEU Iași este un proiect orientat către
dezvoltarea tinerilor prin identificarea calităților acestora și crearea unui
program prin care aceștia își pot atinge potențialul.
 



DESPRE EVENIMENT
 

Evenimentul MEU Iași promovează valorile și principiile Uniunii
Europene, militând pentru integrare europeană și educație civică,
juridică și politică a tinerilor, precum și inițierea acestora în
procesul democratic european.
 
Pe parcursul evenimentului, participanții au parte de un program
complex, realizat astfel încât să îi ajute să dobândească noi
abilități. 
 
În cadrul evenimentului, organizăm ateliere în care formatori și
invitați, experți din mediul public, privat ori academic își
împărtășesc experiențele profesionale și cunoștințele referitoare
la subiectele alese pentru dezbatere, abilități necesare în procesul
de negociere, reguli de procedură ori informații despre cum se
organizează astfel de proiecte și oportunități pentru tineri în
Uniunea Europeană.
 
 



ROLURI LA MEU IASI 2020
 
Simularea procedurii legislative ordinare este asigurată de
următoarele roluri:

COMISIA EUROPEANĂ
În cadrul simulării, doi participanți cu rolul de
Comisar au responsabilitatea de a prezenta și
susține propunerea legislativă. Comisarii au, de
asemenea, rolul de a ajuta participanții să
înțeleagă subiectul, prin sprijinul activ și
constant și organizarea unui atelier informativ
referitor la subiectul dezbătut. 

Moderatorii prezidează activitatea instituțiilor
simulate, având responsabilitatea de a facilita
dialogul între participanți și de a aplica
regulile de procedură prestabilite.
Parlamentul European este prezidat de o
echipă de trei persoane (Președinte și doi vice-
președinți) și Consiliul este prezidat de o
echipă de trei persoane care au un dublu rol,
de reprezentant al guvernului unui Stat
Membru și de moderator. 

PREȘEDINȚIE



ROLURI LA MEU IASI 2020
 PARLAMENTUL EUROPEAN

Parlamentul European simulat la MEU Iași
este format din aproximativ 60 de
participanți cu rolul de MEPs, fiecare fiind
repartizat într-un grup politic. În timpul
activității de dezbatere, plenul simulează
procedura legislativă ordinară, cele două
propuneri de regulament sau directivă fiind
dezbătute, modificate și votate.

Rolurile de miniștri, în calitate de
reprezentanți ai guvernelor naționale, sunt
atribuite participanților cu o activitate
extracurriculară de excepție. În vederea
asigurării unui nivel realist al simulării
Consiliului, moderatorii instituției simulate
au și rolurile de miniștri.

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

SERVICIUL JURIDIC

Pentru a asigura calitatea din punct de
vedere juridic a modificărilor aduse de
participanți propunerilor legislative supuse
dezbaterii și pentru ca aceștia să învețe cum
se lucrează cu astfel de acte juridice, doi
participanți, studenți în an terminal sau
absolvenți de studii juridice, asigură sprijinul
cu informații și explicații ale noțiunilor
juridice pe înțelesul tuturor.  



OPINIILE PARTICIPANȚILOR

 

Am avut privilegiul și plăcerea de a face parte din Echipa de Content a
MEU Iași 2019 în poziția de președinte al Parlamentului European. În
calitate de fost organizator a 3 ediții MEU Strasbourg și după ce am
prezidat / participat la MEU Lisabona, Kiev, Granada, Scoția, Sofia și
Zagreb, am fost extrem de impresionat de nivelul de profesionalism și
de dedicare a organizatorilor. MEU Iași 2019 a fost o conferință unică,
organizată de oameni pasionați și muncitori, care nu s-ar opri sub nici o
circumstanță din a vă face să vă simțiți ca acasă și care depun efort
suplimentar pentru a vă surprinde de fiecare dată. Felicit ASD-UAIC
pentru munca lor remarcabilă și capacitatea de a atinge echilibrul
corect între profesionalism și autenticitate, pe de o parte și o atmosferă
relaxată și distractivă, pe de altă parte.

Model European Union Iași este o simulare (distractivă și interesantă) a
procesului legislativ al Uniunii Europene. Pe scurt, o experiență
internațională de neuitat, care reunește tineri extraordinari din toată
Uniunea Europeană (și nu numai) și îi provoacă la dezbateri cu privire la
problemele actuale cu care se confruntă societatea noastră. Pentru
mine, MEU Iași a fost o șansă de a lucra cu minți curioase, dornice de a
învăța și mi-a oferit oportunitatea de a realiza că suntem o generație de
oameni capabili și ambițioși. Combinația de muncă asiduă, experiență și
dăruire a echipei organizatoare, combinată cu pasiunea, emoția și
cunoștințele participanților, face din MEU Iași o experiență uimitoare pe
care nu ar trebui să o pierdeți.

Cláudio Teixeira - Președinte BETA Europe

Florentina Tataru - Masterand în Dreptul Afacerilor

Model European Union Iași este un proiect drag atât datorită faptului
că este unic în România, dar și pentru ca este organizat în orașul meu
natal. Sunt mândră de inițiativa Asociației Studenților la Drept și de
calitatea proiectului lor care i-a impresionat participanții dar și
partenerii. Publicul a fost, de asemenea, excelent: tineri dornici să
învețe și să dobândească aptitudini noi, curioși față de viața politică,
interesați să găsească metode inovatoare și creative pentru a
îmbunătăți societatea și dornici de a avea un impact asupra comunității.
Una dintre cele mai impresionante activități ale echipei de organizare a
MEU Iași este faptul că voluntarii nu oferă participanților un alt proiect,
ci o adevărată experiență. Echipa înțelege nevoile tuturor participanților
și depune tot efortul pentru a se asigura că sunt realizate, pornind de
la cunoștințe la motivare și inspirație. M-am bucurat să fiu parte din
echipa care a organizat un atelier pentru participanți, învățându-i să își
folosească abilitățile nou dobândite și în viața de zi cu zi.

Cristina Dobrișan - Asistent de proiect și politici, 
                    BEUC Bureau Européen des Unions de Consommateurs 



PARTENERIATE
 

RECUNOAȘTERE
 

Înaltul Patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene
în România

 

(în edițiile precedente)

 

Locul 2 la nivel național  
Premiul Charlemagne pentru tineri
europeni 2019

 

Premiul de Excelență 
Institutul European din România

2018


