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Dacă sunteți cetățeni ai unei țări din UE, sunteți și 
cetățeni europeni. Dar ce înseamnă acest lucru în 
practică? Ce a făcut Uniunea Europeană pentru noi? 
Ei bine, în primul rând, trăim cu toții în vremuri de 
pace, ceea ce este o realizare uriașă, însă nu este 
singurul lucru pe care l-a făcut Europa pentru noi.

Dacă aveți între 14 și 18 ani și doriți să aflați 
mai multe despre Uniunea Europeană, această 
publicație este pentru voi! 

De aici veți afla cum a fost construită Uniunea 
Europeană, ce valori împărtășim, cine ce face în UE 
și care este relevanța tuturor acestor lucruri pentru 
viața voastră cotidiană. Veți afla, de asemenea, 
despre numeroasele provocări cu care se confruntă 
UE în prezent și care vă vor contura și vouă viitorul.

Uniunea Europeană a fost clădită în timp. Ea este  
o lucrare aflată permanent „în curs de desfășurare“, 
iar în curând va veni rândul generației voastre să 
decidă ce este de făcut în continuare. Așadar, a venit 
vremea ca și voi să vă conturați propriile opinii cu 
privire la UE. Această publicație și exercițiile pe care 
le conține ar trebui să vă ofere nu doar o temă de 
gândire, ci și o temă de discuție despre Europa cu 
prietenii și cu familia

Această broșură este însoțită de un test online 
care reprezintă un mod distractiv de a recapitula 
câteva dintre temele prezentate. 

Dacă aveți observații sau sugestii cu privire la 
această publicație, trimiteți-le pe adresa  
comm-publi-feedback@ec.europa.eu

europa.eu/!hr46dp
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EU ȘI UE
PUBLICAȚIE INFORMATIVĂ  

DESPRE UNIUNEA EUROPEANĂ

În anul 1995, România a depus cererea oficială de aderare la Uniunea Europeană. Începerea negocierilor 
a fost decisă de Uniunea Europeană la Consiliul European de la Helsinki, în decembrie 1999. Au 
urmat 5 ani de negocieri, timp în care au fost negociate și încheiate 31 de capitole de negociere, care 
acopereau toate domeniile de activitate ale Uniunii Europene, de la educație, formare profesională și 
tineret, politica externă și de securitate comună, politici sociale și ocuparea forței de muncă, politica 
economică și monetară, până la libera circulație a persoanelor, mărfurilor, serviciilor și capitalurilor. 

La 25 aprilie 2005, la Luxemburg, România a semnat Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. După 
finalizarea procesului de ratificare a Tratatului de Aderare în toate statele membre (noiembrie 2006), 
România a devenit stat membru al Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007. Printre principalele beneficii 
concrete aduse de aderare pentru cetățenii români, se numără posibilitatea de a călători în orice alt stat 
al Uniunii, doar pe baza cărții de identitate, fără a fi nevoie de pașaport sau de vize, posibilitatea de a 
studia și de a lucra în orice alt stat al Uniunii, mai recent, eliminarea costurilor de roaming, precum 
și posibilitatea pentru companiile și instituțiile publice din România, de a accesa fonduri europene 
în domenii precum agricultura, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea resurselor umane, cercetare și 
inovație, siguranța datelor personale.

Printre acțiunile Uniunii Europene în domeniile educației și tineretului se numără și programul 
Erasmus+, de care beneficiază şi cetățenii români, care pot astfel să studieze în orice stat membru al UE. 

Ca stat membru al Uniunii, România participă prin reprezentanții săi la procesele de luare a deciziilor 
în toate instituțiile europene. Astfel, începând din 2019 (odată cu ieșirea Marii Britanii din UE), 
România va avea un număr de 33 de parlamentari în Parlamentul European, față de 32 de membri în 
2018, un post de Comisar european și o pondere importantă, ca număr de voturi, în Consiliul Uniunii 
Europene. 

Știați că...? 

România este al șaptelea stat ca număr de cetățeni și va urca pe locul 6 după ieșirea Marii Britanii 
din UE. Tratatul de la Lisabona a introdus un nou sistem de ponderare a voturilor în Consiliul Uniunii 
Europene. Astfel, o decizie este adoptată prin majoritate calificată, ce presupune întrunirea a 55% din 
voturile statelor membre reprezentând cel puțin 65% din populația Uniunii. 

Timișoara a fost desemnată Capitală Europeană a Culturii în anul 2021. Oraşul Sibiu a deţinut acest 
titlu în 2007, alături de Luxemburg. Deținerea titlului de Capitală Europeană a Culturii aduce beneficii 
importante, precum restaurarea patrimoniului, ameliorarea infrastructurii, crearea de noi locuri de 
muncă şi aptitudini, dar și creşterea fluxului de turişti.



Președinția României la Consiliul UE

La 12 ani de la aderare, România exercită, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, pentru prima dată, 
Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Aceasta este una dintre instituțiile care, în funcție de 
tematică, reunește în diferite formațiuni, miniștrii statelor membre. Exercitarea Președinției Consiliului 
Uniunii Europene este o obligație ce revine, pe rând, fiecărui stat membru și care presupune asumarea 
unui rol de mediator imparțial al negocierilor statelor membre, în cadrul reuniunilor Consiliului. 
Timp de șase luni, România prezidează, prin miniștrii români, toate reuniunile Consiliului (cu excepția 
Consiliului Afaceri Externe, care este condus de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica 
de Securitate), prin ambasadorii săi în Comitetul Reprezentanților Permanenți, precum și prin experții 
săi, la nivelul grupurilor de lucru. Este vorba de cca. 1500 de reuniuni care au loc la Bruxelles și 
Strasbourg și cca. 250 de reuniuni informale, care au loc pe întreg teritoriul României, pe perioada 
celor șase luni de mandat. 

Știați că...? 

Arhitectura instituțională a Uniunii Europene a fost concepută astfel încât să asigure echilibrul 

reprezentării la nivel european. Astfel, Consiliul Uniunii Europene (sau Consiliul de Miniștri) reprezintă 
interesele statelor membre, Parlamentul European reprezintă interesele cetățenilor europeni, iar 
Comisia reprezintă interesele Uniunii ca întreg.

Știați că...? 

Summit-ul informal de la Sibiu, găzduit de  România la 9 mai 2019, de Ziua Europei, va reuni 27 de şefi 
de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene, precum şi reprezentanţi ai instituțiilor 
europene. În contextul ieșirii Marii Britanii din UE, Summit-ul de la Sibiu va discuta despre viitorul 
Europei și priorităţile fundamentale ale acţiunii Uniunii în următorii ani. 

Pe parcursul mandatului de Președinție a Consiliului Uniunii Europene, România își propune o 
abordare a politicilor europene care să răspundă așteptărilor și nevoilor cetățenilor europeni. Obiectivele 
principale ale Președinției României la Consiliul Uniunii Europene sunt:

 § Creșterea economiei europene și reducerea diferențelor de dezvoltare dintre diferitele regiuni și 
state membre

 § O Europă în care toți cetățenii să se simtă în siguranță

 § Creșterea rolului Uniunii Europene pe plan internațional

 § Promovarea valorilor comune europene. 

Toate aceste obiective europene sunt reflectate de motto-ul ales pentru Președinția României: 
„Coeziunea, o valoare comună europeană”. 

Știați că...?

Logo-ul oficial al Președinției României a fost conceput de un elev de clasa a IX-a de la Colegiul Național 
„I.L. Caragiale” din București, în urma unui concurs la nivel național. Acesta înfățișează un lup, care 
reprezintă o Uniune Europeană dinamică, sigură pe sine și puternică. El sugerează, de asemenea, 
importanța protejării biodiversității la nivel european și este un animal prezent în mitologiile majorității 
culturilor europene. 

Pagini realizate de Ministerul Afacerilor Externe
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CE ESTE  
UNIUNEA 

EUROPEANĂ

DE LA CREAREA SA ÎN 1957, UE A CRESCUT DE LA 6 LA 28 DE 
ȚĂRI. ACESTEA ȘI-AU UNIT FORȚELE PENTRU A CONSTRUI 
ÎMPREUNĂ UN VIITOR MAI BUN. CARE SUNT ȚĂRILE CARE 

ALCĂTUIESC UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI CÂND AU ADERAT ELE?  
ÎN ACEST CAPITOL VEȚI AFLA CUM A DEVENIT UE CEEA CE ESTE 

ÎN PREZENT ȘI CE ANUME O FACE ATÂT DE DEOSEBITĂ.
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CETATEA  
VATICANULUI

ELVEȚIA

Statele membre ale UE
Uniunea Europeană nu este un stat, ci un parteneriat unic între mai multe 
țări europene, cunoscute sub denumirea de „state membre“. Împreună, 
acestea acoperă o mare parte a continentului european. În UE locuiesc 
peste 510 milioane de persoane, adică aproximativ 7 % din populația lumii. 
Cetățenii statelor membre ale UE sunt și cetățeni ai Uniunii Europene.

În prezent, UE este alcătuită din 28 de țări. În iunie 2016, una dintre aceste 
țări, Regatul Unit, a votat în favoarea părăsirii UE. Însă, până la finalizarea 
negocierilor de retragere, Regatul Unit rămâne membru al UE, cu toate 
drepturile și obligațiile care decurg din aceasta.

EXERCIȚIUL 1   

CARE SUNT STATELE MEMBRE ALE UE?

Priviți în partea dreaptă lista de steaguri și de țări. Toate sunt în Europa, 
dar nu toate fac parte din Uniunea Europeană. Identificați țările din listă 
care sunt membre ale UE. După ce le-ați identificat, localizați-le pe hartă. 
Dacă aveți nevoie de ajutor, consultați acest site: europa.eu/!DzN43nN

ALBANIA

ANDORRA

AUSTRIA

BELGIA

BOSNIA ȘI 
HERȚEGOVINA

BULGARIA

CROAȚIA

CIPRU

CEHIA

DANEMARCA

ESTONIA

FINLANDA

MACEDONIA  
DE NORD

FRANȚA

GERMANIA

GRECIA

UNGARIA

ISLANDA

IRLANDA

ITALIA

LETONIA

LIECHTENSTEIN

LITUANIA

LUXEMBURG

MALTA

MOLDOVA

MUNTENEGRU

ȚĂRILE DE JOS

NORVEGIA

POLONIA

PORTUGALIA

ROMÂNIA

SERBIA

SLOVACIA

SLOVENIA

SPANIA

SUEDIA

UCRAINA

REGATUL UNIT

TURCIA

 
 

EUROPEANĂ
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EXERCIȚIUL 2   

CE ȘTIȚI DESPRE ACESTE ȚĂRI SAU CE PUTEȚI AFLA?

Imaginați-vă că lucrați pentru o agenție de turism din Europa. Alegeți două țări din UE  
pe care le cunoașteți cel mai bine și creați un scurt rezumat destinat turiștilor. De exemplu, 
câți locuitori au țările respective și care sunt capitalele lor? Ce au ele de oferit vizitatorilor 
(gastronomie, cultură, limbă etc.)?

UNITATE ÎN DIVERSITATE
Valorile europene
Ați auzit vreodată sintagma „Unitate în diversitate“? Ea constituie 
mottoul UE și transmite ideea de bază a valorilor europene. Deși fiecare 
țară din UE are propria cultură, limbă și tradiție, toate statele împărtășesc 
aceleași valori comune și trebuie să le respecte dacă doresc să facă parte 
din Uniunea Europeană.

Valoarea fundamentală care unește toate statele membre este democrația. 
Aceasta înseamnă că numai țările democratice pot fi membre ale UE.

Celelalte valori ale UE care sunt împărtășite de toate statele membre 
sunt: demnitatea umană, libertatea, egalitatea, statul de drept și 
respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care 
aparțin unor grupuri minoritare.

Aceste valori sunt prevăzute într-un important text juridic, denumit tratat, 
pe care toate statele membre l-au aprobat și, în consecință, trebuie să îl 
respecte. Tratatul de la Lisabona este cel mai recent tratat. A fost semnat  
în capitala Portugaliei în anul 2007.

 Limbile oficiale ale UE
Uniunea Europeană are 24 de limbi oficiale.

De ce sunt atât de multe? UE nu ar putea exista fără statele sale 
membre și fără cetățenii săi. Fiind o organizație democratică, ea 

trebuie să comunice cu guvernele statelor membre,  
cu cetățenii săi, cu companiile și cu organismele publice de pe 
teritoriul său în limba proprie a fiecăruia. Oamenii au dreptul 

să știe ce se face în numele lor. Ei trebuie să poată participa activ 
la activitățile UE, fără a fi nevoiți să învețe mai întâi o limbă 

străină. Știați că puteți scrie instituțiilor UE în oricare dintre cele 
24 de limbi oficiale și că puteți primi răspuns în aceeași limbă?

Această broșură audio interactivă vă oferă posibilitatea de a 
asculta cum sună toate aceste 24 de limbi: europa.eu/!mF73gp

DOBRÓ ÚTRO / BUENOS DÍAS 
DOBRÉ RÁNO / GOD MORGEN
GUTEN MORGEN / TERE HOMMIKUST
KALIMERA / GOOD MORNING
BONJOUR / DIA DUIT
DOBRO JUTRO / BUONGIORNO
LABAS RYTAS / LABRĪT
JÓ NAPOT / L-GĦODWA T-TAJBA 
GOEDEMORGEN / DZIEŃ DOBRY / BOM DIA
BUNĂ DIMINEAŢA / DOBRÉ RÁNO
DOBRO JUTRO / HYVÄÄ HUOMENTA
GOD MORGON
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UNIUNEA EUROPEANĂ

UE
DIN 1957

UE UE
UNITATE  
ÎN DIVERSITATE

28 DE ȚĂRI

UE

TE
ȘTIAȚI CĂ...? 

Steagul Europei este 
alcătuit din 12 stele aurii 
pe fundal albastru. A 
fost adoptat în 1984 de 

Uniunea Europeană (care pe atunci 
purta numele de „Comunitatea 
Economică Europeană“), iar acum 
este arborat deasupra parlamentelor, 
a clădirilor administrative, a 
parcurilor și a monumentelor din 
întreaga Europă.
Stelele simbolizează popoarele 
Europei, iar cercul reprezintă uniunea 
acestora. Numărul de stele nu se 
modifică niciodată, ci rămâne mereu 
12: el simbolizează perfecțiunea și 
integralitatea.

De la șase la 28 de țări ale UE
După cum am observat, UE este alcătuită din țări foarte diferite. Cea mai mare dintre ele, 
Germania, are în jur de 82 de milioane de locuitori, iar cea mai mică, Malta, are 400 000. 
Europenii vorbesc limbi diferite și utilizează trei alfabete distincte (latin, grec și chirilic).  
Există tradiții, culturi, mâncăruri și sărbători populare diferite.
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EXERCIȚIUL 3

CE ÎNSEAMNĂ ÎN PRACTICĂ VALORILE ȘI PRINCIPIILE UE

Partea 1. Puneți un X în coloana corectă din dreptul fiecăreia dintre cele nouă întrebări de mai 
jos. În grupuri mici, discutați despre ce credeți că trebuie să facă sau să nu facă niciodată o țară 
dacă dorește să fie membră a UE.

O țară …
(A)

poate să adere la UE
(B)

nu poate să adere la UE

1 în care nu există libertatea presei

2 care aplică pedeapsa cu moartea

3 care le permite cetățenilor săi să 
protesteze împotriva guvernului

4  în care parlamentul este ales în mod 
periodic

5  în care președintele guvernează până la 
moarte, fiind urmat de un fiu sau de o fiică

6 în care armata stabilește politica de urmat 
și poate chiar să intervină în treburile 
interne prin forță militară

7  în care oamenii sunt considerați nevinovați 
până când sunt găsiți vinovați de o instanță

8  în care există un singur partid, care 
guvernează întotdeauna

9  care protejează minoritățile, chiar și atunci 
când majoritatea este împotriva lor

Partea 2. În grupuri mici, alegeți două dintre cele cinci valori ale UE enumerate mai jos și 
discutați în cadrul grupului ce înseamnă ele pentru voi:

DEMOCRAȚIA 
DEMNITATEA UMANĂ
LIBERTATEA
EGALITATEA
RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI
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Cum a început totul?
După Al Doilea Război Mondial, care s-a desfășurat între 1939 și 1945 și a izbucnit la doar 20 de ani 
după încheierea Primului Război Mondial, oamenii erau hotărâți să nu mai lase niciodată să se întâmple 
așa ceva.

Între 1945 și 1950, câțiva politicieni europeni, printre care Robert Schuman, Konrad Adenauer, 
Alcide De Gasperi și Winston Churchill, au început procesul de creare a Uniunii Europene în care 
trăim în prezent.  
În Europa de Vest au fost instituite noi structuri care să unească țările europene din punct de vedere 
economic și politic, pentru a asigura pacea și prosperitatea pe termen lung.

La 9 mai 1950, Robert Schuman (ministrul francez al afacerilor externe din acea vreme) a propus 
ca producția de cărbune și oțel – materiile prime care erau utilizate în pregătirile de război – să fie 
gestionată în comun, pentru ca nicio țară să nu se poată înarma în secret împotriva celorlalte. În acele 
vremuri, cărbunele îndeplinea rolul pe care îl au în zilele noastre petrolul și gazele naturale, fiind 
cea mai importantă sursă de energie disponibilă. În 1952 a fost instituită Comunitatea Europeană 
a Cărbunelui și Oțelului, care stă la originea actualei Uniuni Europene, fiind fondată de șase țări 
învecinate: Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Țările de Jos.

Extinderea cooperării
Câțiva ani mai târziu, cele șase țări fondatoare au decis 
să își extindă cooperarea și la alte sectoare economice. 
În 1957 s-a semnat Tratatul de la Roma, prin care s-a 
instituit Comunitatea Economică Europeană. Ostilitatea 
reciprocă a fost înlocuită de cooperare – iar această 
cooperare s-a bucurat de un succes ieșit din comun. 
Comunitatea Economică Europeană a făcut pași mari din 
punct de vedere economic.  
Nu este de mirare că, de-a lungul timpului, tot mai multe 
state au solicitat să i se alăture.

1957TRATATUL DE LA ROMA:
COMUNITATEA ECONOMICĂ  

EUROPEANĂ
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Noi membri
În 1973, au aderat la UE Danemarca, Irlanda și Regatul Unit. Câțiva ani 

mai târziu, trei țări europene care fuseseră conduse anterior de dictatori 
au devenit democratice și au putut să își depună candidatura în vederea 

aderării. Este vorba despre Grecia, care a aderat în 1981, urmată  
de Portugalia și de Spania în 1986. Austria, Finlanda și Suedia s-au alăturat 

Uniunii Europene în 1995, numărul membrilor ajungând astfel la 15.

La scurt timp după încheierea celui de Al Doilea Război Mondial, Europa 
a fost împărțită în est și vest de Cortina de Fier și a început Războiul 

Rece, care a durat 40 de ani. Zidul Berlinului a fost un simbol al acestei 
diviziuni. După căderea lui în 1989, s-a deschis calea pentru ca țările din 

Europa Centrală și de Est care fuseseră controlate anterior de fosta Uniune 
Sovietică să își reformeze sistemele și să își depună candidatura pentru 

aderarea la UE. În 2004 au aderat la UE opt țări din Europa Centrală și 
de Est: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia și 

Ungaria. În același an au devenit membre și insulele mediteraneene Cipru 
și Malta. În 2007 au aderat Bulgaria și România, iar Croația  

a devenit cel de al 28-lea membru al UE în 2013.

Aderarea noilor membri la UE a contribuit la menținerea păcii și  
a stabilității în Europa, precum și la extinderea zonei de democrație și a 

pieței unice. Orice membru nou trebuie să fie pregătit să semneze tratatele 
și să adopte întregul corp de legi al UE. Trebuie să respecte principiile 

libertății, democrației, respectării drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, precum și principiile statului de drept.

ITALIA

CIPRU

CEHIA

LETONIA

LITUANIA

SLOVACIA

UNGARIA

SLOVENIA

MALTA

ROMÂNIA

BULGARIA

FRANȚA

GERMANIA

ȚĂRILE DE JOS

DANEMARCA

REGATUL UNIT

IRLANDA

SPANIA

PORTUGALIA

AUSTRIA

FINLANDA

ESTONIA

POLONIA

SUEDIA

BELGIA

LUXEMBURG

GRECIA

2004

2007

2013

1986

1973

1957

1995

1981

CROATIA
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Premiul Nobel pentru pace
Deși uneori pot apărea dezacorduri între țările UE, 
principiile fundamentale ale Uniunii au rămas 
neschimbate în ultimii 70 de ani. În 2012, datorită 
neobositelor sale eforturi de asigurare a păcii,  
a democrației și a respectării drepturilor omului în 
Europa și în întreaga lume, Uniunea Europeană a 
primit Premiul Nobel pentru pace. Astfel, UE  
a devenit primul grup de țări din lume căruia i s-a 
acordat această onoare.

1500 1700 1800 1900

1957

2017

70 DE ANI
DE PACE DURABILĂ

RĂZBOI PACE

EXERCIȚIUL 4

CE ÎNSEAMNĂ UNIUNEA EUROPEANĂ PENTRU TINERI?

După cum am menționat, Uniunea Europeană își are originile la începutul anilor 1950, când 
principiile sale de bază au fost stabilite de oameni care trecuseră prin atrocitățile unuia sau 
chiar ale ambelor războaie mondiale. Acestea provocaseră moartea a zeci de milioane de 
oameni de pe întregul continent. Ideea era să se evite conflictele viitoare prin crearea unei 
colaborări strânse între țări și prin unirea cetățenilor acestora: un proiect foarte curajos pentru 
niște țări și niște oameni care nu cu mult timp în urmă fuseseră în conflict.

Puțini tineri din zilele noastre mai au rude în viață care să le povestească despre experiențele 
lor din acele vremuri grele. Tu și prietenii tăi v-ați născut în jurul anului 2000, când Europa se 
bucura deja de 50 de ani de pace și prosperitate. Ce părere aveți voi, ca tineri, despre această 
pace de lungă durată din Europa? Vi se pare ceva firesc sau vă faceți uneori griji cu privire la 
viitor? Discutați acest aspect cu colegii de clasă.



AUZIȚI ADESEA LA ȘTIRI CĂ „BRUXELLES-UL“ A LUAT  
O DECIZIE SAU ALTA. DAR CE ÎNSEAMNĂ DE FAPT ACEST LUCRU? 

CINE SAU CE ANUME ESTE „BRUXELLES-UL“? ACEST CAPITOL 
VĂ OFERĂ O SCURTĂ PREZENTARE GENERALĂ A STRUCTURII UE. 

CARE SUNT INSTITUȚIILE UE ȘI CU CE SE OCUPĂ? CARE SUNT 
RESPONSABILITĂȚILE LOR?

16

CUM 
FUNCȚIONEAZĂ 

UE?
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Cetățenii europeni 

aleg în mod 

direct membrii 

Parlamentului 

European

Grupul Partidului Popular 
European (Creștin Democrat)
Grupul Alianței Progresiste  
a Socialiștilor și Democraților 
din Parlamentul European
Grupul Conservatorii și 
Reformiștii Europeni
Grupul Alianței Liberalilor și 
Democraților pentru Europa
Grupul Confederal al Stângii 
Unite Europene/Stânga Verde 
Nordică
Grupul Verzilor/Alianța Liberă 
Europeană
Grupul Europa Libertății și 
Democrației Directe
Grupul Europa Națiunilor și 
Libertății
nu aparține niciunui  
grup politic

Ce decizii ia fiecare instituție a UE?
Când auziți discuții despre politică, cel mai adesea sunt menționați 
oameni: prim-ministrul țării voastre, de exemplu, sau un lider al 
opoziției. Aceasta se datorează faptului că oamenii sunt cei care adoptă 
decizii și elaborează politici. Același lucru este valabil și în cazul UE.

Instituțiile europene nu sunt altceva decât foruri în cadrul cărora 
politicieni din toate țările UE se pot reuni pentru a colabora și a 
avansa împreună către rezultate concrete. Să examinăm instituțiile  
în cadrul cărora se adoptă majoritatea deciziilor.

BRUXELLES

BELGIA

STRASBOURG

FRANȚA

Parlamentul European
Parlamentul European este vocea cetățenilor. El reprezintă 
cetățenii țărilor UE, iar membrii săi sunt aleși în mod 
direct de acești cetățeni, o dată la 5 ani. Următoarele alegeri 
europene vor avea loc în primăvara anului 2019. Dreptul de 
vot se acordă la vârsta de 18 ani în toate țările UE, cu excepția 
Austriei, unde se poate vota începând de la vârsta de 16 ani, și 
a Greciei, unde se poate vota începând de la 17 ani.

Principalele reuniuni ale Parlamentului, cunoscute și sub 
denumirea de „ședințe plenare“, au loc la Strasbourg (Franța), 
de 12 ori pe an, și la Bruxelles (Belgia), de cinci ori pe an. 

DE MEMBRI  
AI PARLAMENTULUI

ȘEDINȚE/AN

ȘEDINȚE/ 
AN

europarl.europa.eu
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5

IONEAZĂ 



Parlamentul are 751 de membri din toate țările UE. În funcție de 
dimensiune, țările mai mari au mai mulți membri decât țările mici. 
De exemplu, Germania, care are cea mai mare populație dintre țările 
UE, are 96 de membri, în vreme ce Cipru, Estonia, Luxemburg și 
Malta au câte 6 membri fiecare. Membrii cu opinii politice similare 
lucrează împreună în cadrul unor grupuri politice. Aceste grupuri nu 
se formează pe baza naționalității.

Parlamentul adoptă decizii privind legile europene, împreună cu 
Consiliul. Dacă Parlamentul și Consiliul nu reușesc să se pună de 
acord asupra unui act legislativ, nu va exista o lege nouă. Parlamentul 
alege președintele Comisiei Europene și aprobă cei 28 de membri ai 
Comisiei, în calitate de organ colegial. În plus, Parlamentul adoptă 
bugetul Uniunii Europene.

LAST EUROPEAN
ELECTIONS

SPRING
2014

NEXT EUROPEAN
ELECTIONS

SPRING
2019
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EXERCIȚIUL 5

REPREZENTANȚII VOȘTRI ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

Următoarele alegeri pentru Parlamentul European vor avea loc în primăvara anului 2019, iar 
voi ați putea să dobândiți drept de vot până atunci. Reprezentanții voștri vor lucra împreună cu 
alți deputați în Parlamentul European, proveniți din alte țări ale UE, în cadrul grupurilor politice. 
În prezent, în Parlamentul European există opt grupuri politice. Este nevoie de 25 de deputați 
pentru a forma un grup politic, iar în cadrul acestuia trebuie să fie reprezentate cel puțin un sfert 
dintre țările UE. Deputații nu pot aparține mai multor grupuri politice; unii nu aparțin niciunui 
grup politic, fiind cunoscuți ca deputați neafiliați.

În grupuri mici, consultați următorul tabel pentru a vedea 
ce partide din țara voastră au avut succes la ultimele 
alegeri europene și din ce grupuri politice fac parte: 
europa.eu/!jU68Pt. 

Priviți mai atent aici: europa.eu/!dk67Yj. Recunoașteți 
vreunul dintre deputații din țara voastră?

MP MEMBER
NAME

NATIONALITY

POLITICAL GROUP

NUMELE 
DEPUTATULUI

CETĂȚENIE

GRUP POLITIC
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Liderii UE și ai statelor 

membre participă la 

summitul european, 

prezidat de președintele 

Consiliului.

SUMMITURI/ 
AN

CEL PUȚIN

4

Consiliul Uniunii Europene 
Consiliul Uniunii Europene reprezintă 
guvernele țărilor UE. Miniștrii din toate țările 
UE se reunesc în cadrul Consiliului pentru  
a discuta chestiuni legate de UE și a adopta 
decizii privind politicile și legislația UE. 
Miniștrii se reunesc în funcție de tema aflată 
în discuție. De exemplu, dacă tema reuniunii 
este poluarea atmosferică, se vor reuni miniștrii 
mediului. Dacă subiectul este șomajul, atunci 
se vor reuni miniștrii responsabili cu ocuparea 
forței de muncă și afacerile sociale.

ȘTIAȚI CĂ...? 
Puteți urmări 
Consiliul în acțiune 
în toate limbile 
UE, aici: video.
consilium.europa.
eu/en/webcasts

consilium.europa.eu/ro/council-eu

 

Consiliul European
Consiliul European reunește președinții 
sau prim-miniștrii țărilor UE. Aceștia se 

întâlnesc de cel puțin patru ori pe an. Reuniunile 
lor sunt adesea denumite „summituri europene“. 

Consiliul European stabilește principalele priorități și 
direcțiile politice generale ale UE. Este condus de un 
președinte, care este ales o dată la doi ani și jumătate.

Consiliul European nu adoptă legi ale UE. Aceasta 
este responsabilitatea Parlamentului European și 

a Consiliului Uniunii Europene.



EXERCIȚIUL 6

VOTUL ÎN CADRUL CONSILIULUI

În reuniunile Consiliului, aproximativ 80 % dintre propunerile 
legislative sunt adoptate cu majoritate de voturi. Fiecare 
ministru dispune de un vot: el/ea poate vota în favoarea sau 
împotriva unei propuneri ori se poate abține. Însă numărul 
cetățenilor reprezentați variază în funcție de dimensiunea țării. 
De aceea, pentru adoptarea unei decizii este necesară  
o „majoritate dublă“ (denumită și „majoritate calificată“): țările 
care votează „pentru“ trebuie să reprezinte minimum 55 % 
dintre țările UE și cel puțin 65 % din totalul populației UE. 

Accesați europa.eu/!YH43XF pentru mai multe detalii.

Imaginați-vă că în clasa voastră s-au strâns bani pentru o 
excursie școlară și că acum trebuie să cădeți de acord asupra 
unei destinații. Aveți cu toții aceeași părere sau trebuie să 
organizați un vot, ca în Consiliu? Să presupunem că sunteți 
miniștri în Consiliul Uniunii Europene și că doriți să supuneți 
destinația propusă unui vot cu majoritate dublă.

Încercați calculatorul de voturi de pe site-ul Consiliului, pentru 
a vedea cum funcționează acest sistem: europa.eu/!bk48YN

Unul dintre voi este reprezentantul Comisiei Europene și 
pledează timp de 1 minut în favoarea unei anumite destinații. 
Un alt elev este reprezentantul Secretariatului Consiliului și 
răspunde de calculatorul de voturi. Rolurile de miniștri din 
toate cele 28 de țări ale UE sunt împărțite între ceilalți elevi.

Apoi, fiecare țară se declară în favoarea sau împotriva 
destinației propuse, iar votul este înregistrat în calculatorul 
de voturi al Consiliului. Ce s-a întâmplat? Ați reușit să cădeți 
de acord asupra destinației propuse? Discutați-vă opiniile în 
cadrul grupului.

Consiliul este unul dintre cele două organe decizionale. Fără Consiliu și fără 
miniștrii din toate țările UE, nu se poate face nimic în Uniunea Europeană. 
Consiliul își adoptă deciziile cu majoritate de voturi și, în unele cazuri, cu 
unanimitate de voturi.
Regulile de vot în cadrul Consiliului sunt stabilite de țările UE. Acestea au convenit 
să mențină votul unanim în unele domenii sensibile. De exemplu, dacă reuniunea 
are ca temă aspecte legate de impozitare sau de securitate, este necesar ca toți 
miniștrii să se pună de acord pentru a se adopta o decizie. În multe alte domenii, 
miniștrii adoptă deciziile cu majoritate de voturi. De exemplu, o lege a UE privind 
modul de tratare a deșeurilor urbane poate fi adoptată în Consiliu cu majoritate de 
voturi.
Lucrările Consiliului sunt conduse pe rând de fiecare țară din UE, pe  
o perioadă de 6 luni. În 2017, președinția este asigurată de Malta și Estonia. Ele vor 
fi urmate de Bulgaria și Austria în 2018, respectiv de România și Finlanda în 2019.

MAJORITATE SIMPLĂ/
MAJORITATE DUBLĂ 
(CALIFICATĂ)

28
de state membre
Nr. minim de voturi  
favorabile necesare pentru  
adoptare: 55 % = 16

DA
……

NU
……

ABȚINERE
……

TOTAL MAJORITATE SIMPLĂ =

Populație
Nr. minim de voturi favorabile 
necesare pentru adoptare: 65 %

folosiți calculatorul  
de voturi

MALTA ARE 0,09 %  
DIN POPULAȚIA UE

GERMANIA ARE 16,06 %  
DIN POPULAȚIA UE
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Comisia Europeană este alcătuită din  
28 de membri – un președinte și 27 de 

comisari (inclusiv vicepreședinții). Președintele 
este numit de Consiliul European și este ales în mod 

oficial pentru un mandat de 5 ani de Parlamentul 
European. Există câte un comisar din fiecare țară  

a Uniunii Europene. Comisarii sunt numiți tot pe  
o perioadă de 5 ani, după ce au fost propuși de guvernul 

lor și aprobați de Parlamentul European. Comisarii 
nu reprezintă punctele de vedere ale țărilor lor 
de origine, ci interesul comun al UE. Fiecare 
membru al Comisiei este responsabil cu un 

domeniu specific, de exemplu energia, 
economia sau comerțul.

Comisia Europeană este 

„organul executiv“ al UE

Comisia Europeană propune noi legi și 
programe în interesul general al UE. Înainte de 
a prezenta o propunere, Comisia solicită opinia 

parlamentelor naționale, a guvernelor,  
a grupurilor de interese și a experților, precum și 

a publicului general, care este invitat să transmită 
observații online.

Propunerile Comisiei sunt examinate în detaliu 
de Parlamentul European și de Consiliu. Aceste 

două instituții adoptă decizia finală cu privire 
la toate legile UE. Bineînțeles, ele pot modifica 

propunerile sau le pot respinge în întregime.

Comisia Europeană este „organul executiv“ al 
UE. Ea gestionează politicile și bugetul UE și 

se asigură că statele membre pun în aplicare 
legislația UE în mod corect.

Comisia Europeană

ec.europa.eu/commission
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VERIFICĂ DACĂ 
SE APLICĂ 

LEGISLAȚIA UE
ELABOREAZĂ 
NOI ACTE 
LEGISLATIVE

GESTIONEAZĂ 
BUGETUL

Comisia 
Europeană 
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Puteți să 

vizitați instituțiile 
UE, inclusiv 

Parlamentul European, 
Consiliul și Consiliul 
European și Comisia 

Europeană.

ȘTIAȚI CĂ...? 
Activitatea de zi cu zi a Comisiei 
este desfășurată de personalul 
său administrativ, de experți, de 
traducători, de interpreți și de 
asistenți. Funcționarii Comisiei – la fel 
ca personalul celorlalte instituții ale 
UE – sunt recrutați prin intermediul 
Oficiului European pentru Selecția 
Personalului: epso.europa.eu

Acești funcționari sunt cetățeni ai țărilor 
UE, selectați prin intermediul unor 
concursuri de recrutare. Aproximativ 
33 000 de persoane lucrează pentru 
Comisie. Numărul poate părea 
impresionant, dar, de fapt, este mai 
mic decât numărul angajaților din 
majoritatea administrațiilor orașelor 
mari din Europa.
Dacă credeți că v-ar interesa 
o asemenea carieră, ați putea 
începe ca stagiari. După absolvirea 
studiilor universitare, vă puteți 
depune candidatura pentru un 
stagiu în instituțiile UE. Mai multe 
informații sunt disponibile aici: 
europa.eu/!Pm96yR

europa.eu/!bG46MY
DE PERSOANE 
LUCREAZĂ PENTRU 
COMISIA EUROPEANĂ

33 000

ȘTIAȚI CĂ...? 
PUTEȚI VIZITA  
INSTITUȚIILE  
EUROPENE!

europarl.europa.eu/visiting/ro

co
n

si
li

u
m

.e
u

ro
p

a.
eu

/r
o/

co
n

ta
ct

/v
is

it
s
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Curtea de Justiție a Uniunii Europene
În ultimii 60 de ani, țările UE au elaborat împreună multe legi ale UE. 
Este de înțeles că uneori pot apărea dispute asupra interpretării acestor legi, 
atunci când acestea sunt puse în practică în fiecare țară din UE.  
Dacă o instanță națională are îndoieli cu privire la interpretarea unei legi 
a UE, aceasta poate solicita clarificări Curții de Justiție. De asemenea, 
unele țări ale UE nu aplică întotdeauna în mod corect legislația europeană. 
În acest caz, Comisia sau un alt stat membru al UE poate sesiza Curtea 
de Justiție. Curtea are sediul la Luxemburg și este alcătuită din câte un 
judecător din fiecare țară a Uniunii Europene. Ea asigură interpretarea 
și aplicarea uniformă a legislației UE în fiecare stat membru. Pentru mai 
multe informații, accesați: curia.europa.eu

EXERCIȚIUL 7

CE FACE FIECARE INSTITUȚIE A UE?

Ați avut multe de aflat despre cadrul instituțional! Dar este important să înțelegeți ce este de 
fapt așa-numitul „Bruxelles“ și cum sunt repartizate responsabilitățile în UE. Faceți testul de 
mai jos pentru a vedea cât ați reținut. Puneți un X în căsuța fiecărei instituții care corespunde 
descrierii.

Cine…?
Parlamentul 

European
Consiliul 
European

Consiliul 
Uniunii 

Europene

Comisia 
Europeană

Curtea de 
Justiție 

a Uniunii 
Europene

1 Propune legi ale Uniunii 
Europene

2 Aprobă legile UE

3 Cuprinde câte un (singur) 
reprezentant/membru 
din fiecare țară a Uniunii 
Europene

4 Membrii săi sunt aleși de 
cetățenii UE

5  Răspunde de execuția 
bugetului

6 Reprezintă interesele 
cetățenilor

7  Reprezintă interesele 
țărilor UE/ale guvernelor 
acestora

8  Hotărăște cu privire la 
interpretarea legilor UE

9  Stabilește direcția politică 
generală a UE
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În afară de instituțiile prezentate aici, 
poate că ați auzit și de alte instituții și 
organisme ale UE, cum ar fi cele de 
mai jos:

 § Banca Centrală Europeană:  
www.ecb.europa.eu

 § Curtea de Conturi a Uniunii 
Europene: eca.europa.eu

 § Serviciul European de Acțiune 
Externă: eeas.europa.eu

 § Comitetul Economic și Social 
European: eesc.europa.eu

 § Comitetul European al Regiunilor: 
cor.europa.eu

 § Banca Europeană de Investiții:  
eib.europa.eu

 § Ombudsmanul European:  
ombudsman.europa.eu

 § Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor: edps.europa.eu

Pentru mai multe 
informații, accesați:  
europa.eu/!vW38Xm   

EXERCIȚIUL 8

PROCESUL LEGISLATIV ÎN UE

Cea mai obișnuită procedură de elaborare a legilor în UE se numește „procedura legislativă 
ordinară“. În cadrul acesteia se prezintă propuneri de legi noi, care apoi sunt luate în 
considerare și examinate de cel mult trei ori (așa-numitele „lecturi“). Dacă nu se poate ajunge  
la un acord, propunerea este retrasă.

Cele trei lecturi implică în principal trei instituții: Parlamentul European, Consiliul Uniunii 
Europene și Comisia Europeană. Introduceți numele fiecărei instituții în căsuța corectă de mai jos.

PROIECT DE 
LEGE A UE

examined
este 

examinat

PROIECT DE 
LEGE A UE

PROIECT DE 
LEGE A UE

examined

O NOUĂ 
LEGE A UE

dacă se ajunge la un acord

PROIECT DE 
LEGE A UE

l

l

pp

l
PROIECT DE 
LEGE A UE

examined
este 

examinat

PROIECT DE 
LEGE A UE

Prezintă o propunere legislativă

Adoptă, modifică sau respinge propunerea legislativă



25

EXERCIȚIUL 9

CINE SUNT ȘI CE FUNCȚII AU?

Acum știți multe lucruri despre instituțiile europene, dar cunoașteți numele și fețele persoanelor 
aflate la conducerea lor? De exemplu, cine este actualul președinte al Comisiei Europene? Și 
cine sunt celelalte persoane din fotografii? Testați-vă cunoștințele mai jos.

Introduceți numărul corect în căsuța de lângă fiecare dintre următoarele nume:

Donald Tusk Jean-Claude Juncker Antonio Tajani Federica Mogherini 

Încercați acum să găsiți corespondența cu funcțiile pe care le îndeplinesc aceste persoane, 
introducând numărul corect în fiecare căsuță de mai jos:

Președintele 
Parlamentului 
European

Înaltul Reprezentant 
al Uniunii pentru 
afaceri externe și 
politica de securitate 
și vicepreședinte al 
Comisiei

Președintele 
Consiliului 
European

Președintele 
Comisiei Europene

1 2 3 4

Liderii UE participă 
la o reuniune cu 

SUA.
Mai 2017



26

Votul vostru la alegerile 
generale din țara voastră

Votul vostru 
la alegerile pentru 

Parlamentul 
European 

contribuie la alegerea

Guvernului 
țării voastre

Șeful de stat sau de 
guvern din țara 

voastră este membru 
al Consiliului 

European

Miniștrii din țara voastră – 
al educației, al mediului etc. – 

iau decizii în cadrul reuniunilor 
Consiliului

reprezentanților voștri în 
cadrul Parlamentului 

European, care colaborează în 
grupuri politice cu deputați 

din alte țări ale UE

U
contribuie la alegerea

U
I I

Influența voastră, în calitate de  
cetățeni europeni
În calitate de cetățeni europeni, puteți influența politicile UE în mai multe feluri.

În primul rând, votând la alegerile generale din țara voastră: de regulă, partidul 
câștigător formează ulterior guvernul. Miniștrii din acest guvern reprezintă țara 
voastră în cadrul Consiliului Uniunii Europene, care joacă un rol important în 
procesul legislativ al UE.

În al doilea rând, votând la alegerile pentru Parlamentul European: Parlamentul 
European joacă un rol la fel de important în procesul legislativ al UE, iar votul vostru 
va contribui la stabilirea poziției sale cu privire la legile propuse. Cel mai mare grup 
politic din Parlamentul European decide, de regulă, cine va fi președintele Comisiei 
Europene, deci votul vostru va contribui și la determinarea acestui aspect.

În al treilea rând, în calitate de cetățeni europeni, vă puteți face vocea auzită 
prin participarea la consultările publice online. Înainte de a prezenta 
propuneri de legi noi ale UE, precum și de-a lungul întregului proces 
decizional, Comisia Europeană solicită opiniile cetățenilor și ale părților 
interesate.

Puteți citi mai multe 
despre modul în 

care puteți influența 
politicile UE la adresa   

europa.eu/!bD69xU



27

EXERCIȚIUL 10 

PRIORITĂȚI PENTRU REPREZENTANȚII VOȘTRI ÎN 
PARLAMENTUL EUROPEAN

În grupuri mici, faceți o listă cu principalele cinci teme pe care ați dori ca aceștia să le susțină în 
Parlamentul European. Ca exemplu, puteți citi despre rezoluția Parlamentului European referitoare 
la reducerea utilizării pungilor de plastic în Europa, aici: europa.eu/!kF89Tf

1.………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.……………………………………………………………………………………………………………

5.……………………………………………………………………………………………………………

ȘTIAȚI CĂ...? 
Există reprezentanți ai Comisiei Europene gata să 
vă asculte și să poarte discuții cu voi chiar în țara 
voastră, dacă este membră a UE. Puteți să vă faceți 
vocea auzită sau pur și simplu să obțineți informațiile 
pe care le căutați despre UE, în limba voastră, fie 
la reprezentanțele Comisiei Europene din fiecare 
stat membru, fie de la centrele de informare Europe 
Direct. Veți găsi datele de contact pentru țara voastră 
la sfârșitul acestei broșuri.

În al patrulea rând, vă puteți spune părerea despre ce se întâmplă în 
Uniunea Europeană în cadrul numeroaselor dialoguri cu cetățenii, care se 
derulează în întreaga UE. Acestea vă oferă posibilitatea de a discuta teme 
europene cu comisari și cu alți reprezentanți la nivel înalt. Verificați dacă a 
avut loc recent vreun dialog în zona voastră sau dacă se va organiza vreunul 
în curând: europa.eu/!qm87DG

Nu în ultimul rând, cetățenii UE pot să lanseze sau să susțină o inițiativă 
cetățenească europeană (europa.eu/!GM83YF). În practică, aceasta 
înseamnă că membrii publicului pot invita Comisia Europeană să 
propună legislație pe o temă specifică din domeniul de responsabilitate al 
UE, cum ar fi mediul, agricultura sau transporturile. Pentru lansarea unei 
inițiative cetățenești europene este nevoie de un milion de persoane, adică 
numai 0,2 % din populația UE, din cel puțin șapte state membre.

Logoul inițiativei 
cetățenești europene
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ÎN CALITATE DE CETĂȚENI EUROPENI, BENEFICIEM DE DIVERSE 
AVANTAJE PE CARE LE CONSIDERĂM FIREȘTI, PRINTRE CARE 

PACEA PE CONTINENT, APARTENENȚA LA CEA MAI MARE 
ECONOMIE A LUMII SAU LIBERTATEA DE A LOCUI ȘI DE  

A CĂLĂTORI ÎN ALTE ȚĂRI DIN UE. ÎNSĂ UE NE OFERĂ ȘI BENEFICII 
MAI PUȚIN EVIDENTE, LUCRURI DE ZI CU ZI CARE NE FAC CU 

ADEVĂRAT VIAȚA MAI BUNĂ. ACEST CAPITOL EXAMINEAZĂ CÂTEVA 
EXEMPLE CARE ARATĂ CÂT DE RELEVANTĂ ESTE UE PENTRU 

CETĂȚENII SĂI.

CARE ESTE 
RELEVANȚA 
UE ÎN VIAȚA 
VOASTRĂ DE 

ZI CU ZI?
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EXERCIȚIUL 11 

SPAȚIUL SCHENGEN

UE nu se poate ocupa de toate aspectele vieții și nici nu a urmărit vreodată acest 
scop. Atribuțiile sale sunt clar definite și limitate prin tratatele UE. Principiul 
general este acela că UE nu trebuie să acționeze decât în situația în care un obiectiv 
poate fi mai bine îndeplinit la nivelul UE decât la nivel național, regional sau local. 
Dacă v-ați întrebat vreodată ce anume face sau a făcut Uniunea Europeană pentru 
voi, iată câteva dintre multele sale realizări de până acum.

Călătorii ușoare și sigure  
în interiorul UE

Deplasările în Europa sunt mult mai ușoare acum decât în trecut. 
Majoritatea țărilor UE și unele țări din afara UE au eliminat 

controalele la frontierele dintre ele prin semnarea Acordului Schengen, 
denumit astfel după satul luxemburghez în care a fost încheiat primul 

acord de eliminare a controalelor la frontieră, în anul 1985.

În calitate de cetățeni europeni, puteți călători liber în cele 26 
de „țări Schengen“: 22 de state membre ale UE (Austria, Belgia, 

Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, 

Cehia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Ungaria), 
precum și Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Regatul Unit 
și Irlanda au optat să nu facă parte din spațiul Schengen, în vreme 
ce Bulgaria, Cipru, Croația și România nu pot să adere încă la el. 

Atunci când călătoriți în țările din afara spațiului Schengen sau 
când vă întoarceți din acestea, trebuie să prezentați un pașaport sau 

o carte de identitate valabilă.

LUXEMBURG

FRANȚA
GERMANIA

 
 
 
 

Țara voastră face parte din spațiul Schengen? Ați călătorit de curând, voi 
înșivă sau un membru al familiei, într-o altă țară din UE? A trebuit să 
treceți printr-un control la frontieră? 1,7 milioane de europeni fac 
naveta în fiecare zi între țările UE pentru a ajunge la serviciu.  
Ce credeți că înseamnă Schengen pentru ei și pentru economia 
din zonele respective? Împărțiți-vă în grupuri mici și discutați 
acest subiect cu colegii.
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Atunci când călătoresc în Europa, toți cetățenii 
UE din toate statele membre:

 § sunt protejați printr-un întreg ansamblu 
de drepturi ale pasagerilor atunci când 
călătoresc pe cale aeriană, feroviară, navală, 
cu autobuzul sau cu autocarul. De exemplu, 
în anumite situații ei pot obține compensații 
dacă li se anulează zborul;

 § sunt protejați atunci când cumpără pachete de 
servicii pentru vacanță, ceea ce înseamnă că 
agenția de turism care le-a vândut vacanța trebuie 
să le soluționeze plângerile (de exemplu, dacă 
sunt cazați într-un hotel care nu corespunde 
standardelor);

 § sunt protejați dacă un operator de turism sau 
o companie aeriană dă faliment;

 § pot solicita ajutorul consulatului sau 
ambasadei oricărui alt stat membru al 
UE atunci când călătoresc într-o țară din 
afara UE, dacă țara lor de origine nu este 
reprezentată acolo – de exemplu, pot cere 
ajutor dacă pierd documente importante 
sau în cazul unui accident grav.

Posibilitatea de a studia,  
de a urma un stagiu și  
de a lucra oriunde în UE
Datorită Uniunii Europene, mulți tineri profită de dreptul 
de a circula complet liber între țările UE.

În calitate de cetățeni ai UE, aveți dreptul:

 § să urmați stagii și studii oriunde în UE, în aceleași 
condiții ca și cetățenii țării respective;

 § să lucrați oriunde în UE și să beneficiați de 
oportunitățile oferite de piața muncii de pe  
întreg cuprinsul UE.

 

Drepturile
dumneavoastră

pasager

 la îndemână

de

Mobilitate şi 

Transporturi

V-ați confruntat vreodată cu una dintre aceste probleme?

 Legislația UE vă protejează drepturile indiferent unde călătoriți în Europa.

Companiile de transport feroviar și gările
 au obligația legală de a vă informa cu privire
 la drepturile dumneavoastră și unde anume 

să depuneţi plângeri.

Tren întârziat sau anulat? Difi cultăți în 
achiziționarea biletelor? Nu primiți informații?

Tren cu 
întârziere?
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*  Anumiți operatori de 
telefonie pot refuza 
accesul la numerele 
00 800 sau pot taxa 
aceste convorbiri.

Afl ați mai multe 
Vizitați pagina web 
europa.eu/youreurope/travel, 
descărcați aplicația drepturile 
pasagerilor sau sunați la Europe 
Direct la 00 800 6 7 8 9 10 11*

ȘTIAȚI CĂ...?
Puteți să consultați 
drepturile voastre de 
pasageri în UE oricând 
și oriunde. Trebuie 
doar să descărcați 
aplicația „Drepturile 
pasagerilor“:  
europa.eu/!CV38rk
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Erasmus+
Poate că ați auzit deja sau, dacă nu, veți auzi în curând despre programul 

Erasmus+: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus. Acest program al UE îi 
ajută pe tineri să petreacă o perioadă de timp în străinătate. Studenții pot obține 

sprijin financiar și organizatoric pentru a studia un anumit timp în străinătate, 
la o universitate parteneră din Europa. Un sistem european de puncte asigură 

recunoașterea, în țara de origine a participanților, a notelor obținute în străinătate.
Școlile pot coopera cu alte școli sau organizații din alte țări ale UE. Majoritatea 

acestor parteneriate necesită participarea a minimum trei organizații din trei 
țări diferite. Rugați-l pe profesorul vostru sau pe directorul școlii să verifice 

oportunitățile de „parteneriate strategice“ pe care le oferă Erasmus+.
De asemenea, puteți opta pentru formare la locul de muncă în străinătate. 

În fiecare an, mulți tineri cetățeni ai UE își finalizează o parte a uceniciei 
într-un alt stat membru al UE. Programul colaborează, în cadrul unor 

parteneriate, cu companii și instituții care publică anunțuri despre 
proiectele la care pot să se înscrie tinerii.

ȘTIAȚI CĂ...?
Pentru a-i susține pe tinerii cetățeni ai UE la intrarea pe piața 
muncii, Comisia a creat site-ul „Your first EURES job“ („Primul 
tău loc de muncă EURES“ – www.yourfirsteuresjob.eu/en/
home), cu scopul de a-i ajuta pe tinerii cu vârsta cuprinsă între 
18 și 35 de ani din UE, Islanda și Norvegia să găsească un loc 
de muncă, un stagiu sau un post de ucenic în altă țară. De 
asemenea, site-ul îi ajută pe angajatori să găsească candidați 
din alte țări ale UE pentru a-și ocupa posturile vacante.

Spuneți-ne despre plusurile
experienței  

#ERASMUSPLUS

30EXPERIENȚE DE NEUITAT ȘI NOI ORIZONTURI DE DE ANI

Roberto Breeveld – 30 

Țările de Jos

Proiect e-Twinning 
între 5 țări, 2012

Roberto este un profesor de geografie 
care a coordonat două proiecte de 
e-Twinning, organizând schimburi 
virtuale de studenți cu cinci țări. 
Interacționând cu persoane din 
alte culturi, elevii săi au dobândit 
noi perspective și și-au îmbunătățit 
cunoștințele de limbă engleză. 

În prezent, Roberto este un ambasador 
entuziast al e-Twinning. 

Descoperiți povești Erasmus+ 

impresionante sau împărtășiți propriile 

povești pe ec.europa.eu/erasmus30

ȘTIAȚI CĂ...?
De la lansarea primului 
program Erasmus în 
1987, peste 5 milioane 
de tineri au beneficiat 
de oportunitățile oferite 
de acesta. Găsiți mai 
multe informații despre 
Erasmus+ aici:  
ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus

Europa socială

Primul tău loc de muncă EURES 

Program specific de mobilitate 
Ediția 2017 

Ghid pentru 
solicitanții  
de locuri  
de muncă și 
angajatori

eures.europa.euec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
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Garanția pentru tineret
Mulți tineri nu au competențele și calificările căutate de angajatori.  
Prin intermediul Garanției pentru tineret (europa.eu/!mm66Yf), 
UE contribuie la asigurarea formării tinerilor în vederea dobândirii 
competențelor de care au nevoie angajatorii. Aceasta se poate face prin 
pregătire la locul de muncă sau prin orientare profesională individuală.

 

Corpul european de solidaritate
UE a lansat o nouă inițiativă adresată tinerilor care doresc să contribuie în 
mod semnificativ la progresul societății și să își manifeste solidaritatea cu 
comunitatea din care provin. Corpul european de solidaritate le permite 
europenilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani să participe la o mare 
varietate de activități de solidaritate, fie prin voluntariat, fie prin plasament 
la un loc de muncă. Pentru mulți tineri, participarea la această inițiativă 
s-ar putea dovedi un pas important spre ocuparea unui loc de muncă.
V-ar interesa să participați? Citiți mai multe despre această inițiativă, aflați 
ce oferte există în materie de formare și de sprijin lingvistic și financiar și 
înregistrați-vă pe site-ul: europa.eu/youth/solidarity_ro

EXERCIȚIUL 12 

PETRECEREA UNEI PERIOADE DE MUNCĂ VOLUNTARĂ 
SAU DE STUDIU ÎN STRĂINĂTATE

Puteți să vă imaginați lucrând ca voluntari în străinătate sau studiind timp de unul sau două 
semestre la o universitate dintr-o altă țară din UE? Pe perechi, faceți o listă cu patru argumente 
„pro“ și patru „contra“. Care variantă iese câștigătoare? Comparați-vă rezultatele cu cele ale 
colegilor și discutați-le împreună.

 URMĂRIȚI ACEST MATERIAL VIDEO 
 http://europa.eu/!cQ63fg 
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EXERCIȚIUL 13 

CE ÎNSEAMNĂ LIBERA CIRCULAȚIE PENTRU VOI,  
ÎN PRACTICĂ?

Găsiți corespondența dintre cele patru aspecte ale pieței unice (libera circulație a persoanelor,  
a mărfurilor, a serviciilor și a capitalurilor) și bifați căsuța potrivită.

Libera 
circulație a 

persoanelor

Libera 
circulație a 
mărfurilor

Libera 
circulație a 
serviciilor

Libera 
circulație a 

capitalurilor

1 Pot să cumpăr o mașină la mâna a doua 
în străinătate și pot să mă întorc cu ea 
acasă fără să plătesc taxe vamale.

2 Pot să călătoresc oriunde doresc în UE.

3 Pot să studiez în altă țară din UE.

4  Părinții mei pot să-și renoveze baia cu 
ajutorul unui faianțar dintr-o altă țară 
din UE.

5 Părinții mei pot să îmi trimită bani în 
țara în care studiez.

6 Pot să lucrez într-o altă țară din UE.

7  Pot să cumpăr online mărfuri dintr-o 
altă țară din UE, fără să plătesc taxe 
vamale.

Libera circulație a mărfurilor,  
a serviciilor și a capitalurilor în UE
Datorită pieței unice a UE, nu numai persoanele pot circula liber în UE, ci 
și mărfurile, serviciile și capitalurile. „Capitaluri“ nu înseamnă numai „bani“. 
Termenul include și investițiile, împrumuturile și creditele, precum și alte 
operațiuni care implică instituții financiare, cum ar fi dotele, moștenirile 
și donațiile. Toate acestea fac ca firmele din UE să își desfășoare cu mai 
multă ușurință activitatea în mai multe țări și să concureze la nivel mondial. 
Indiferent de dimensiunea lor, companiile au acces la piețele naționale ale 
tuturor țărilor UE și la 510 milioane de potențiali clienți. Vă întrebați în ce 
fel vă avantajează acest lucru și pe voi? Simplu: concurența sporită determină 
prețuri mai mici, dar și o gamă mai variată de produse și de servicii.



34

Asistența medicală și 
siguranța pe întreg 

teritoriul UE
Dacă vă îmbolnăviți sau aveți un accident în 

timpul vizitei într-o altă țară din UE, în calitate 
de cetățeni europeni aveți dreptul de a beneficia 

de serviciile publice de asistență medicală 
necesare în orice țară a UE, în aceleași condiții ca 

și cetățenii țării-gazdă. Solicitați-i asigurătorului 
cardul european de asigurări sociale de sănătate 

înainte de a pleca în străinătate.

De asemenea, cetățenii UE beneficiază de 
produse alimentare de înaltă calitate, sigure 

și etichetate corespunzător. Standardele 
de siguranță alimentară aplicate de UE 

sunt printre cele mai înalte din lume. Au 
fost instituite controale obligatorii de-a 

lungul întregului lanț agroalimentar 
pentru a asigura sănătatea plantelor și 

a animalelor, siguranța alimentelor și a 
furajelor, precum și etichetarea corectă 

a produselor.

ȘTIAȚI CĂ...?

Sistemul de alertă 
rapidă pentru produse 
nealimentare periculoase 
facilitează schimbul rapid de 
informații între autoritățile 
naționale din 31 de țări 
și Comisia Europeană cu 
privire la produsele 
periculoase găsite pe piață. 
Dacă un producător sau un 
distribuitor descoperă că 
unul dintre produsele pe 
care le-a pus în vânzare 
este periculos, trebuie 
să informeze autoritatea 
națională competentă. Aflați 
mai multe aici:  
europa.eu/!Ku94nH

EXERCIȚIUL 14 

ETICHETELE EUROPENE

Legislația UE a instituit reguli stricte cu privire la etichetarea anumitor produse, cum ar fi 
alimentele, băuturile și cosmeticele, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor și 
pentru a-i ajuta să facă alegerile potrivite. Fără o etichetare corespunzătoare, nu se permite 
introducerea unui produs pe piață.

Recunoașteți etichetele de mai jos? Unde le puteți găsi? Ce semnificație au?



35

ȘTIAȚI CĂ...?
Începând din 2007, tarifele de 
roaming au scăzut cu peste 
90 %. Alinierea tarifelor de 

roaming la prețurile naționale 
(„în roaming ca acasă“), 
indiferent de destinația 

călătoriei în UE, a devenit din 
iunie 2017 o realitate pentru 

toți cetățenii Europei.

Drepturile consumatorilor în UE
Atunci când faceți cumpărături în UE, sunteți protejați prin tot felul de 
legi. De exemplu, în calitate de consumatori europeni, beneficiați de  
o perioadă de garanție de cel puțin 2 ani pentru produsele cumpărate în 
UE, de exemplu pentru electronice. Aceasta înseamnă, de exemplu, că, 
dacă vi se strică telefonul mobil după 1 an, acesta va fi reparat sau înlocuit 
gratuit, indiferent în ce țară din UE l-ați cumpărat.

Mai mult, începând din 2015, consumatorii din UE sunt mai bine protejați 
atunci când fac cumpărături online. În prezent, există o lege a UE care:

 § vă permite să returnați în termen de 14 zile mărfurile cumpărate la 
distanță (pe internet sau prin telefon);

 § interzice taxele și costurile ascunse pentru operațiunile efectuate online; și

 § interzice opțiunile bifate în prealabil de pe site-urile care și-au păcălit 
anterior clienții, de exemplu, să cumpere asigurări de călătorie sau să 
închirieze autoturisme fără să dorească acest lucru.

Telecomunicații de calitate în UE
Mulți dintre noi utilizăm acum telefoane inteligente 
și tablete. În calitate de cetățeni ai UE, puteți:

 § să beneficiați de o calitate rezonabilă garantată 
a serviciilor de telecomunicații fixe la prețuri 
accesibile, indiferent în ce zonă din UE locuiți;

 § să sondați piața și să comparați prețurile cu 
ușurință, deoarece operatorii sunt obligați să 
ofere informații transparente și actualizate 
despre prețurile și tarifele practicate;

 § să vă schimbați operatorul de telecomunicații 
fără a vă schimba numărul de telefon, într-o 
singură zi; 

 § să vă folosiți telefonul oriunde în UE, în același 
mod în care îl folosiți acasă.

ȘTIAȚI CĂ...?
Ce ați face dacă ați cumpăra un televizor nou cu 
ecran plat, care însă nu vi s-ar livra, sau dacă ați 
cumpăra un produs defect dintr-o altă țară din UE? 
Ei bine, acum vă puteți recupera banii. Începând 
din iulie 2017, consumatorii persoane fizice și 
întreprinderile mici au posibilitatea de a soluționa 
cererile de recuperare a plăților transfrontaliere de 
până la 5 000 de euro prin intermediul procedurii 
europene revizuite cu privire la cererile cu valoare 
redusă: europa.eu/!hJ46xh
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O monedă comună în 19 țări  
ale UE: euro
Bancnotele și monedele euro au fost introduse în 12 țări 
ale UE în anul 2002, iar până în prezent 19 țări și-au 
înlocuit monedele naționale cu euro. Peste 337 de milioane 
de cetățeni ai Uniunii Europene, adică două treimi din 
totalul cetățenilor UE, utilizează euro în fiecare zi.

Utilizarea unei monede comune pe o piață unică, în cadrul 
căreia persoane din țări diferite fac schimburi comerciale 
împreună, prezintă mai multe avantaje. Consumatorii pot 
compara prețurile cu mai multă ușurință, acasă, în străinătate 
și online. Companiile pot să calculeze prețurile și să încaseze 
plățile de la clienți într-o singură monedă, fără să fie expuse 
riscului de fluctuație a cursului de schimb, iar eliminarea 
costurilor de tranzacționare menține stabilitatea prețurilor.

.

EXERCIȚIUL 15 

CE ȚĂRI FAC PARTE DIN ZONA EURO?

În tabelul de mai jos sunt enumerate toate cele 28 de țări ale Uniunii Europene. Bifați-le pe cele 
19 care fac parte din „zona euro“ și utilizează euro ca monedă națională.

Austria Danemarca Irlanda Polonia Spania

Belgia Estonia Italia Portugalia Suedia

Bulgaria Finlanda Letonia Regatul Unit Țările de Jos

Cehia Franța Lituania România Ungaria

Cipru Germania Luxemburg Slovacia

Croația Grecia Malta Slovenia

 PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII  
DESPRE MONEDA EURO, URMĂRIȚI  
ACEST MATERIAL VIDEO  
 http://europa.eu/!WT99gp 

Totul despre moneda euro

 

ȘTIAȚI CĂ...? 

Monedele euro au o față 
comună pe care apare harta 

Europei, însă pe cealaltă parte 
fiecare țară are un model 

propriu. Recunoașteți simbolul 
de pe această monedă de  
2 euro? Puteți ghici din ce 

țară provine?
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ȘTIAȚI CĂ...?
Bugetul UE pentru anul 2017 se ridică 
la 157 de miliarde EUR. Această 
sumă reprezintă aproximativ 1 % din 
valoarea totală a tuturor bunurilor și 
serviciilor produse în UE.
Majoritatea banilor Uniunii Europene 
(94 %) sunt cheltuiți pe proiecte 
și programe de care beneficiază 
studenți, cercetători, fermieri, 
întreprinderi, organizații, orașe și 
regiuni din întreaga UE.  
De asemenea, o parte din acești bani 
constituie ajutor pentru dezvoltare 
acordat unor țări din afara UE. 
Aproximativ 6 % din buget este alocat 
cheltuielilor administrative.

Fondurile UE în regiunea 
voastră

Țările și regiunile din UE nu diferă numai ca mărime, 
ci au și niveluri diferite de bunăstare. De-a lungul 

anilor, mii de proiecte au primit finanțare din partea 
UE, aducând beneficii atât fiecărui stat membru 

în parte, cât și Uniunii Europene în ansamblu, din 
punctul de vedere al calității vieții cetățenilor, al 

creșterii economice și al locurilor de muncă.

Oamenii nu sunt întotdeauna conștienți de faptul că UE 
a finanțat sau finanțează proiecte în apropierea zonei în 
care locuiesc. Cu toate acestea, proiectele susținute prin 
fondurile UE au creat milioane de noi locuri de muncă, 

au dezvoltat mii de kilometri de conexiuni strategice 
în domeniile transporturilor, energiei și internetului în 

bandă largă, au investit în cercetare și inovare, au protejat 
obiective de patrimoniu cultural și zone cu frumuseți 

naturale și multe, multe altele.

Aruncați o privire pe aceste site-uri pentru a vedea 
câteva exemple de proiecte care au primit finanțare 

din partea UE în țara voastră. Veți putea constata că 
UE este mult mai aproape de casa voastră decât v-ați 

imaginat: europa.eu/!Tt44tv și europa.eu/!wC93kF.

BUGETUL UE 
PENTRU 2017

MILIARDE EUR
157

ESTE ALOCAT 
CHELTUIELILOR 

ADMINISTRATIVE

6 %
NUMAI
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EXERCIȚIUL 16 

UE ÎN VIAȚA VOASTRĂ DE ZI CU ZI

Vă prezentăm în continuare 10 exemple de moduri în 
care UE își face simțită prezența în viața de zi cu zi a 
cetățenilor săi. Alegeți trei pe care le considerați mai 
importante pentru voi, comparați răspunsurile voastre 
cu cele ale colegilor și explicați motivele alegerilor 
voastre.

Puteți să călătoriți, să studiați, să lucrați și 
să locuiți în orice țară din UE. Oricine poate 
hotărî unde dorește să locuiască sau să își 
caute un loc de muncă. Libera circulație 

a persoanelor este posibilă datorită pieței 
unice a UE.

UE a eliminat barierele din calea liberului 
schimb între membrii săi. Aceasta 

înseamnă că puteți să produceți, să vindeți 
și să cumpărați mărfuri oriunde doriți 

în Europa și că acum consumatorii au la 
dispoziție o gamă mai variată de produse, 

la prețuri mai mici.

Atunci când călătoriți într-o altă țară din UE, este 
posibil să vă îmbolnăviți sau să aveți un accident. În 
calitate de cetățeni europeni, aveți dreptul la orice 
tratament medical care nu poate fi amânat până la 

întoarcerea acasă. Cu ajutorul cardului european de 
asigurări sociale de sănătate, veți beneficia de servicii 
publice de asistență medicală în străinătate și veți plăti 

aceleași tarife ca și localnicii.

Călătoriile cu avionul au devenit mult mai ieftine. UE 
a eliminat monopolurile naționale și a făcut posibilă 
concurența în sectorul aviației. Mai multe orașe au 
acum aeroporturi proprii și între ele se efectuează 
mai multe zboruri directe. De asemenea, au fost 

consolidate și drepturile pasagerilor.

Astăzi este foarte simplu să călătorești în Europa. 
Acordul Schengen a eliminat controalele la 

frontierele dintre majoritatea țărilor europene. În 
prezent, cele mai multe frontiere din interiorul UE 

pot fi trecute fără prezentarea pașaportului.

5

1
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Utilizarea telefoanelor mobile și a 
dispozitivelor inteligente în străinătate 
a devenit mult mai ieftină în ultimii ani. 
Normele UE au redus costurile în mod 

semnificativ (cu peste 90 % față de 2007) prin 
plafonarea prețurilor. Tarifele de roaming au 
fost eliminate în iunie 2017, ceea ce înseamnă 
că de acum, atunci când utilizați telefonul în 

străinătate, plătiți același preț ca acasă.

Perioada minimă de garanție pentru 
produsele de consum, de exemplu pentru 
electronice, este acum de 2 ani. Aceasta 

înseamnă, de exemplu, că, dacă vi se 
strică telefonul mobil după 1 an, acesta 
poate fi reparat sau înlocuit gratuit. De 

asemenea, nu contează în ce țară din UE 
ați cumpărat produsul.

Legislația UE vă protejează ori de câte ori comandați 
sau cumpărați mărfuri din altă parte decât dintr-un 
magazin. De exemplu, dacă încheiați un abonament 

sau un contract pe stradă sau dacă faceți 
cumpărături online, vi se permite să vă răzgândiți. 

Aveți dreptul să vă anulați comanda sau să 
returnați produsul achiziționat în termen de 14 zile.

Dacă sunteți consumatori care doresc să 
„cumpere produse ecologice“, eticheta energetică 

a UE vă va ajuta să faceți alegerea potrivită. 
Multe produse, cum ar fi becurile, mașinile de 

spălat, frigiderele și televizoarele, poartă eticheta 
energetică a UE. Aceasta vă ajută să identificați 
produsele cele mai eficiente din punct de vedere 

energetic, care sunt încadrate în clasa A+++.

În UE puteți beneficia de apă curată pentru 
băut și pentru scăldat. Poluarea mediului 
nu cunoaște granițe și este evident foarte 
important să beneficiem de aer și de apă 

curate. UE a introdus limite obligatorii pentru 
toată Europa în ceea ce privește poluarea 
aerului și a apei, iar țările UE trebuie să 

asigure respectarea acestora.

8
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI-A ÎNDEPLINIT OBIECTIVUL PENTRU CARE 
A FOST CREATĂ INIȚIAL: A ADUS PACEA ÎNTRE MEMBRII SĂI –  

O PACE CARE DUREAZĂ DE MAI BINE DE 60 DE ANI. DAR ÎNCOTRO 
NE ÎNDREPTĂM ACUM? ÎN ACEST CAPITOL, VEȚI AFLA MAI MULTE 
DESPRE MODUL ÎN CARE UE ABORDEAZĂ PROBLEMELE ACTUALE, 

PRECUM ȘI DESPRE PRINCIPALELE SALE PRIORITĂȚI.

CE SUBIECTE  
SE AFLĂ PE 

AGENDA UE?
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În prezent, UE se confruntă cu provocări fără precedent 
sub forma șomajului, a migrației, a schimbărilor climatice 

și a terorismului, pentru a menționa doar câteva. Mulți 
cetățeni și-au pierdut încrederea în politicieni. Unele dintre 

realizările integrării europene, cum ar fi libera circulație  
a persoanelor, sunt puse acum sub semnul întrebării.

În contextul acestor provocări, președintele nou ales al 
Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a prezentat în 

2014 o agendă de politici care să îi ofere Europei un nou 
început. Pe baza competențelor acordate prin tratatele UE, 

el a identificat 10 priorități majore asupra cărora UE în 
ansamblul său ar trebui să se concentreze în următorii ani 

pentru a asigura valorificarea oportunităților pe care le oferă 
aceste tendințe. Capitolul de față vi le prezintă pe scurt.

În legătură cu aceste 10 priorități, Comisia Europeană 
a invitat toate guvernele UE, societatea civilă, părțile 

interesate și cetățenii să reflecteze asupra viitorului Europei.

„Copiii noștri merită o Europă care să le 
păstreze intact modul de viață. Merită  
o Europă care să îi ajute să se afirme și 
care să îi apere. O Europă care protejează. 
Este timpul ca noi toți – instituții, guverne, 
cetățeni – să ne asumăm răspunderea de  
a clădi această Europă. Împreună.“ 

Puteți afla mai  
multe despre  

această consultare  
accesând pagina  

europa.eu/!kF68Wb

JEAN-CLAUDE JUNCKER,  
președintele Comisiei Europene, 
în discursul său din 2016 privind starea Uniunii

CELE 

PRIORITĂȚI 
ALE UE

TE  
 

?
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1. Locuri de muncă, creștere 
economică și investiții
Europa își revine din cea mai gravă criză economică și financiară de după 
anii 1930. Ca urmare a acestei crize, în UE s-au pierdut multe locuri de 
muncă și s-au realizat foarte puține investiții. Prioritatea absolută a Uniunii 
Europene este ca Europa să își reia creșterea și să sporească numărul 
locurilor de muncă, în special pentru tineri, fără să creeze noi datorii.
În anul 2015, UE a creat Fondul european pentru investiții strategice. Acest 
fond, lansat cu un buget inițial de 21 de miliarde EUR și sprijinit de UE, atrage 
investitori publici și privați care, la rândul lor, vor investi strategic în domeniile 
în care există cea mai mare nevoie de investiții. Aceste investiții, despre care se 
estimează că vor depăși în total 315 miliarde EUR pe o perioadă de 3 ani, se 
vor axa în special pe infrastructură, pe inovare, pe companiile mai mici și pe 
întreprinderile nou înființate. Planul de investiții dă deja rezultate.  
În primele 18 luni, a atras investiții noi în valoare de 138,3 miliarde EUR în  
27 de state membre și a aprobat numeroase proiecte, creând peste 100 000 de noi 
locuri de muncă. Având în vedere rezultatele concrete obținute de acest fond, în 
septembrie 2016 Comisia Europeană a propus ca acesta să fie prelungit până la 
sfârșitul anului 2020 și să urmărească un obiectiv de investiții totale mai ambițios, 
de 500 de miliarde EUR.

EXERCIȚIUL 17 

CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ  
PENTRU TINERI
UE stimulează creșterea economică și crearea de locuri de muncă, 
atrăgând capital de la potențiali investitori din cadrul său. Ce altceva 
ar mai putea face UE pentru a spori numărul de locuri de muncă 
pentru tineri?

Discutați în grupuri mici.

Aflați mai multe aici: 
europa.eu/!UR88DC
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2. Piața unică digitală
Internetul și tehnologiile digitale transformă lumea în care trăim. Indiferent 
dacă vă uitați la filme, faceți cumpărături sau studiați, este foarte posibil să 
faceți aceste lucruri utilizând instrumente online. Dar, deși aceste instrumente 
funcționează impecabil în țara voastră, probabil ați constatat că nu le puteți 
accesa dintr-un alt stat al UE. Din cauza acestor bariere din mediul online, 
cetățenii ratează multe ocazii de a cumpăra bunuri și servicii: doar 15 % dintre 
cetățenii Uniunii Europene fac cumpărături online din alte țări ale UE.
Totuși, este foarte probabil ca această cifră să crească datorită faptului că 
UE lucrează la elaborarea de noi norme care să ajute oamenii și companiile 
să cumpere și să vândă cu ușurință produse și servicii online în toate țările, 
la fel ca în țara lor de origine.
Însă nu toți cetățenii și toate întreprinderile au acces la internet rapid și 
la oportunități online. De aceea, UE lucrează în prezent la îmbunătățirea 
infrastructurilor digitale, dorind să asigure acces la internet de mare viteză 
tuturor cetățenilor săi, inclusiv celor care locuiesc în zone izolate și la țară. În 
2015, președintele Juncker a anunțat un plan în valoare de 120 de milioane 
EUR pentru oferirea de Wi-Fi gratuit în parcurile, piețele, bibliotecile și clădirile 
publice din orașele și satele din întreaga UE până în 2020. UE a înregistrat deja 
progrese către îndeplinirea acestui obiectiv.

EXERCIȚIUL 18 

VIITORUL 
TEHNOLOGIILOR 
DIGITALE
Utilizați produse și/sau 
servicii online/digitale? 
În grupuri mici, discutați 
despre experiențele 
voastre personale și faceți 
schimb de idei cu privire 
la modul în care vedeți 
viitorul internetului și al 
tehnologiilor digitale.

Aflați mai multe aici: 
europa.eu/!bd46vQ

ȘTIAȚI CĂ...?
Geolocalizarea se află în centrul actualei revoluții digitale. UE a investit 
în propriul său sistem global de navigație prin satelit, denumit Galileo. 
Acesta va spori de zece ori precizia geolocalizării și va face posibilă 
apariția unor noi servicii inovatoare care ne pot transforma viața de 
zi cu zi, cum ar fi autovehiculele autonome și rețelele îmbunătățite 
de transport urban. Constelația Galileo are acum 18 sateliți pe orbită 
și a început să ofere servicii autorităților publice, întreprinderilor și 
cetățenilor. Pentru constelația completă, care se preconizează că va fi 
finalizată până în 2020, este prevăzut un total de 30 de sateliți. Nicio țară 
europeană nu ar fi putut face acest lucru de una singură.
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Aflați mai multe aici: 
europa.eu/!rr39nt  

EXERCIȚIUL 19 

ECONOMIA DE 
ENERGIE
Și acțiunile de mică anvergură 
pot juca un rol important în 
economisirea energiei. În 
grupuri mici, discutați despre 
ceea ce faceți deja la nivelul 
vostru, despre ce altceva ați 
mai putea face și despre ce nu 
sunteți pregătiți să faceți.

ȘTIAȚI CĂ...?
20 % din bugetul UE este 

cheltuit pe proiecte în domeniul 
schimbărilor climatice. În plus, 

cel puțin 40 % din Fondul european 
pentru investiții strategice va 

susține proiecte cu componente 
care contribuie la temperarea 

schimbărilor climatice.

3. Uniunea energetică și 
combaterea schimbărilor climatice
Fiecare cetățean al UE ar trebui să aibă acces la energie sigură, durabilă, 
accesibilă și competitivă, iar furnizarea acesteia este una dintre cele mai 
mari provocări cu care se confruntă sistemul energetic european. Pe de 
altă parte, într-o perioadă în care clima lumii se schimbă și atmosfera 
Pământului se încălzește, UE este cel mai mare importator de energie 
din lume (53 % din energie fiind de import), 75 % dintre locuințele din 
UE sunt ineficiente din punct de vedere energetic, iar prețurile angro din 
Europa ale energiei electrice sunt cu 30 % mai mari decât cele din SUA.
Pentru a îmbunătăți situația, UE și-a stabilit obiective ambițioase 
legate de climă și energie pentru anul 2030, și anume:
 § reducerea cu 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră;
 § creșterea ratei de utilizare a energiei din surse regenerabile (eoliană, 

solară și biocombustibili) la 27 %; și
 § reducerea cu 27 % a consumului de energie.

Însă problema schimbărilor climatice nu poate fi soluționată numai de 
UE. Uniunea Europeană lucrează și la promovarea unor măsuri puternice 
la nivel mondial, prin intermediul Organizației Națiunilor Unite și al 
altor foruri internaționale. În 2015, în cadrul Conferinței Organizației 
Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice de la Paris, s-a ajuns 
pentru prima dată la un acord global cu privire la combaterea schimbărilor 
climatice. UE a jucat un rol semnificativ în realizarea acestui obiectiv.
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EXERCIȚIUL 20 

LIBERĂ CIRCULAȚIE SAU PROTECȚIONISM?
„Permițând persoanelor, mărfurilor, serviciilor și capitalurilor să circule 
mai liber, piața unică contribuie la creșterea economică și la crearea de 
locuri de muncă.“ Împărțiți clasa în două grupuri: un grup care susține 
această afirmație și unul care o contestă. După ce discutați între voi, 
fiecare grup trebuie să își prezinte argumentele în fața clasei.

4. Piața internă
Piața unică este una dintre cele mai mari realizări ale UE. Ea le permite 
persoanelor, mărfurilor, serviciilor și capitalurilor să circule mai liber, creează 
oportunități pentru profesioniști și întreprinderi și o ofertă mai variată la 
prețuri mai mici pentru consumatori. Piața unică le permite oamenilor să 
călătorească, să locuiască, să lucreze și să studieze oriunde doresc.

În pofida succesului general al pieței unice, beneficiile sale nu se 
materializează întotdeauna, din cauza necunoașterii sau a neaplicării 
normelor sau pur și simplu pentru că intervin alte obstacole.

UE a hotărât să definitiveze piața internă a produselor și serviciilor, făcând din ea 
un spațiu în care companiile și industriile să se poată dezvolta și să poată avea apoi 
succes în economia globală. Pentru a îndeplini acest obiectiv, Comisia Europeană:

 § creează o „uniune a piețelor de capital“, pentru a înlesni accesul 
întreprinderilor mici la finanțare și pentru a face din Europa un loc mai 
atractiv pentru investiții;

 § încurajează lucrătorii să se angajeze în alte țări din UE, pentru a ocupa 
posturile vacante și pentru a acoperi cererea de competențe specifice;

 § consolidează aspectele sociale;

 § combate evaziunea și frauda fiscală. Aflați mai multe aici: 
europa.eu/!jY46uW  
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5. O uniune economică și monetară 
mai aprofundată și mai echitabilă
Uniunea economică și monetară reprezintă un pas major către o mai mare 
apropiere între economiile țărilor UE. Datorită ei, este mult mai ușor să 
colaborăm și să facem afaceri împreună, deoarece politicile economice și 
fiscale din întreaga UE sunt conectate, toate părțile implicate acționează 
în cadrul unei politici monetare comune, iar majoritatea statelor membre 
utilizează o monedă comună – euro.

Atunci când s-a declanșat criza economică globală, UE și cele 28 de țări ale 
sale au adoptat măsuri fără precedent pentru a-și proteja economiile. Aceste 
măsuri s-au dovedit dificile pentru cetățeni și nu au luat în considerare 
întotdeauna efectul asupra vieții oamenilor. Acum, UE dorește să fructifice 
lecțiile învățate și să finalizeze uniunea economică și monetară, pentru a 
ajuta la susținerea persoanelor defavorizate și la crearea de locuri de muncă. 
În cadrul acestui demers, UE urmărește să asigure stabilitatea monedei 
euro, să întărească finanțele publice și să relanseze dialogul social.

Aflați mai multe aici: 
europa.eu/!nN39DD  
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Pentru detalii,  
accesați pagina: 

europa.eu/!Kq78Tb  

EXERCIȚIUL 21 

PILONUL EUROPEAN AL DREPTURILOR SOCIALE

Comisia Europeană propune consolidarea aspectului social al Uniunii Europene. Prin „pilonul 
european al drepturilor sociale“, pe care l-a prezentat în aprilie 2017, Comisia propune drepturi 
noi și mai eficiente pentru cetățeni, structurate în trei capitole: egalitate de șanse și acces la 
piața muncii, condiții de muncă echitabile și protecție și incluziune socială.

Ce tip de dimensiune socială a Europei ați susține? Alegeți în mod individual, din lista de mai 
jos, trei principii pe care le considerați mai importante pentru o Europă socială, apoi discutați-vă 
alegerea în grupuri mici.

Educația, formarea și învățarea  
pe tot parcursul vieții

Egalitatea de gen

Siguranța și adaptabilitatea locurilor de 
muncă
Accesul la informații despre condițiile 
de angajare și protecția în caz de 
concediere

Dialogul social și implicarea 
lucrătorilor

Echilibrul între viața 
profesională și cea privată

Venitul minim

Asistența medicală

Incluziunea persoanelor  
cu handicap

Locuințele și asistența pentru 
persoanele fără adăpost
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6. Liberul schimb
În fiecare zi, UE importă și exportă bunuri și servicii în valoare de sute de 
milioane de euro. Împreună, cele 28 de țări ale UE reprezintă cea mai mare 
economie a lumii, cel mai mare exportator și importator, principalul investitor 
și principalul beneficiar de investiții străine, precum și cel mai mare donator de 
ajutoare. Exprimându-se la unison, UE reușește să se impună mult mai bine în 
negocierile comerciale internaționale decât ar putea să o facă individual oricare 
dintre statele sale. Aceste piețe deschise generează creștere economică și locuri 
de muncă mai bune pentru Europa și pentru partenerii săi. De asemenea, ele 
le oferă consumatorilor din UE mai multe opțiuni și o mai mare putere de 
cumpărare și ajută firmele să concureze în străinătate.

UE le-a explicat însă clar partenerilor săi că liberul schimb nu se va face 
cu orice preț. Toate acordurile comerciale negociate de UE în numele 
statelor sale membre trebuie să respecte valorile Uniunii Europene, să fie 
transparente, rezonabile și echitabile și să nu aibă efecte negative asupra 
cetățenilor sau asupra mediului. Acordul economic și comercial semnat 
de UE și Canada în octombrie 2016, cunoscut în general sub denumirea 
de CETA, este un bun exemplu pentru această abordare progresistă, ca și 
acordurile de liber schimb pe care UE le negociază cu Japonia.

Un alt acord comercial despre care poate ați auzit este Parteneriatul 
transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP), pe care UE îl negociază 
cu SUA. Scopul acestui parteneriat este acela de a deschide cât mai mult 
comerțul și investițiile între cele două blocuri, fără a sacrifica standardele 
europene în domenii precum siguranța alimentară, sănătatea, protecția 
socială și a datelor și diversitatea culturală.

Aflați mai multe aici: 
europa.eu/!YW87WB  

ȘTIAȚI CĂ...?
În 2016, peste  

31 de milioane de locuri 
de muncă din UE au avut la 
bază exporturi din Uniunea 

Europeană către țări din 
afara UE.
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EXERCIȚIUL 22 

COMERȚUL LIBER ȘI GLOBALIZAREA

În ziua de azi, produsele nu se mai fabrică integral într-un singur loc, ci sunt asamblate într-o 
serie de etape individuale în diferite locuri din întreaga lume. În grupuri mici, alegeți un produs 
sau un serviciu cu care sunteți familiarizați (poate fi un articol de îmbrăcăminte, un telefon 
mobil sau un computer, de exemplu) și discutați împreună din ce este alcătuit, de unde provin 
componentele și ce consecințe ar putea avea intensificarea sau restricționarea liberului schimb 
asupra costurilor, asupra materialelor din care este fabricat sau asupra componentelor sale etc. 
Prezentați-vă opiniile în fața clasei.

ȘTIAȚI CĂ...?
Relația economică dintre UE și SUA este cea mai importantă din 
lume ca volum. Împreună, cele două realizează 40 % din producția 
economică mondială. În fiecare zi, ele fac schimb de bunuri și servicii 
în valoare de aproximativ 2 miliarde EUR. Companiile europene care 
exportă în SUA nu sunt situate doar în orașele mari, ci în orașe mai 
mici și în sate din întreaga Europă. Faceți clic pe hartă pentru a vedea 
câte companii din țara/regiunea voastră exportă în prezent către SUA:   
europa.eu/!Nh93vR
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7. Justiție și drepturi fundamentale
Uniunea Europeană este nu doar o piață comună pentru bunuri și servicii, 
ci și o uniune întemeiată pe valori precum demnitatea umană, libertatea, 
democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului. 
Din acest motiv, Comisia Europeană ia măsuri pentru a proteja mai bine 
drepturile fundamentale în domeniul protecției datelor, al schimbului 
de informații cu caracter personal și al drepturilor consumatorilor și își 
intensifică eforturile de încurajare a egalității de gen, de combatere  
a discriminării și de stopare a traficului de persoane.

Însă atacurile teroriste de pe teritoriul Europei constituie probleme 
noi și fără precedent pentru țările UE. Din acest motiv, UE depune 
eforturi pentru a realiza o uniune eficace a securității. La nivelul Uniunii 
Europene s-au adoptat o serie de măsuri de combatere a tuturor aspectelor 
amenințării teroriste, cum ar fi prevenirea radicalizării, inclusiv în mediul 
online, încadrarea la infracțiuni a călătoriilor în vederea comiterii sau a 
sprijinirii unor acte de terorism, accelerarea depistării terorismului prin 
intensificarea schimbului de informații, combaterea finanțării terorismului, 
blocarea accesului la arme de foc și explozivi și sprijinirea țărilor partenere, 
în special a celor din jurul Mării Mediterane.

Aflați mai multe aici: 
europa.eu/!mc43gP  

EXERCIȚIUL 23

VALORILE EUROPENE 
Împărțiți-vă în grupuri mici și discutați pe marginea următoarelor puncte.

 3 Înțelegeți cu toții același lucru atunci 
când vorbiți despre valorile enumerate 
la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (respectarea demnității umane, 
libertatea, democrația, egalitatea, statul de 
drept și drepturile omului)? De exemplu, 
ce înseamnă în practică „respectarea 
demnității umane“?

 3 Care este cea mai importantă valoare 
pentru fiecare persoană din grupul vostru?

 3 Ce inițiative politice la nivel european sau 
național ați fi dispuși să susțineți pentru a 
proteja acea valoare a UE care este cea mai 
importantă pentru voi?
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8. Migrația
În 2015 și în 2016, UE s-a confruntat cu un aflux nemaiîntâlnit de 
refugiați și de migranți. Peste 1 milion de persoane au ajuns în Uniunea 
Europeană, majoritatea fugind de războiul și de teroarea din Siria și din 
alte țări, iar alții trecând frontierele externe ale UE pentru a se reuni cu 
membrii familiei și/sau în căutarea unei vieți mai bune.

Dar nicio țară din UE nu poate și nu ar trebui să fie pusă în situația de a face 
față singură presiunilor uriașe exercitate de migrație. Din acest motiv, UE își 
intensifică eforturile de a salva vieți, de a combate traficul de persoane și de 
a coopera cu țările din care provin și prin care trec migranții în drumul lor 
către o altă țară. Mai important, UE dorește să combată cauzele profunde 
care îi obligă pe oameni să caute o salvare și să emigreze: sărăcia, războiul, 
persecuția, încălcarea drepturilor omului și dezastrele naturale.

UE a făcut deja multe lucruri pentru a soluționa criza refugiaților și 
continuă să ia măsuri în acest sens. Pe lângă alocarea unor sume mai mari 
de bani, UE ajută la transferarea solicitanților de azil ajunși deja în Europa 
și la relocarea persoanelor din țările învecinate care au nevoie de ajutor. 
În plus, pentru a oferi modalități sigure de intrare legală a persoanelor în 
UE, se lucrează la îmbunătățirea securității la frontiere și la combaterea 
introducerii ilegale de persoane.

ȘTIAȚI CĂ...?
În Uniunea Europeană, solicitarea azilului este un drept fundamental care se acordă 
refugiaților. Țările UE au obligația internațională de a acorda azil, în conformitate cu 
Convenția Organizației Națiunilor Unite privind statutul refugiaților.

Un refugiat este  
o persoană care a fugit din 
țara sa de origine și care 
nu se poate întoarce acolo 
din cauza unei temeri bine 
fondate de persecuție.

Un solicitant 
de azil este o 
persoană care 
se declară 
refugiată și 
care a depus 

o cerere de protecție 
internațională, însă a cărei 
solicitare nu a fost încă 
evaluată definitiv.

Termenul de migrant este 
mai amplu decât cel de 
refugiat și se referă la o 
persoană care își părăsește 
țara de origine pentru a 
se stabili în alta, de regulă 
în căutarea unei vieți mai 
bune.

ȘTIAȚI CĂ...?
La 15 decembrie 2015, Comisia Europeană a adoptat un 
set important de măsuri pentru gestionarea frontierelor 
externe ale UE și pentru protejarea spațiului Schengen, 
în care nu există frontiere interne. De exemplu, a fost 
creată poliția de frontieră și garda de coastă la nivel 
european, pentru a asigura o gestionare solidă și 
comună a frontierelor externe.

Aflați mai multe aici:  
europa.eu/!RJ96Nj
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EXERCIȚIUL 24 

SPRIJINUL UE ÎN FAVOAREA REFUGIAȚILOR ȘI MIGRANȚILOR

Creșterea numărului de refugiați și de migranți care sosesc în UE exercită presiune asupra 
Europei. UE a reacționat la această situație prin adoptarea unor măsuri diverse.

Mai întâi, exprimați-vă opinia cu privire la măsurile enumerate mai jos. Apoi, în grupuri mici, selectați 
trei teme asupra cărora opiniile voastre diferă cel mai mult și discutați motivele fiecăruia dintre voi.

Complet  
de acord

Parțial  
de acord

Parțial 
împotrivă

Complet 
împotrivă

1 UE a organizat operațiuni de căutare și de salvare 
în Marea Mediterană, salvând mii de vieți.

2 UE a înființat centre de primire în Grecia 
și Italia și a trimis experți care să ajute la 
identificarea și la înregistrarea celor sosiți.

3 Toate țările UE ar trebui să participe la 
gestionarea cererilor de azil. Persoanele care 
au nevoie de protecție internațională ar trebui 
transferate din Grecia sau Italia în alte țări ale UE.

4 Aproape 90 % dintre refugiați și migranți au 
plătit membri ai unor grupuri infracționale 
organizate care să îi treacă peste frontierele UE. 
Din acest motiv, UE și-a intensificat eforturile 
de combatere a rețelelor infracționale și a 
persoanelor care introduc ilegal migranți.

5 UE ajută statele sale membre să returneze 
migranții aflați în situație „neregulamentară“ 
în țara lor de origine, dacă aceștia nu au 
dreptul de a rămâne în UE.

6 UE ajută la îmbunătățirea condițiilor de viață 
în țările de origine ale imigranților aflați în 
situație neregulamentară, pentru ca aceștia să 
nu-și mai părăsească țara.

7 UE dorește să creeze căi sigure și legale de 
intrare a solicitanților de azil în UE, astfel 
încât aceștia să nu fie nevoiți să își riște viața 
apelând la călăuze și la traficanți.

8 UE și-a îmbunătățit controlul asupra 
frontierelor externe.

9 Multe persoane care ajung în UE au nevoie de 
lucruri de strictă necesitate, de exemplu de apă 
curată, hrană și adăpost. UE finanțează proiecte 
care satisfac cele mai urgente nevoi umanitare.

10  UE acordă ajutor umanitar refugiaților și 
migranților aflați în țări din afara UE, precum 
Iordania, Irak, Liban și Turcia.
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9. Un actor mai puternic pe plan mondial
UE este un jucător important în multe domenii de politică externă, de la 
negocierile cu Iranul în vederea reducerii cantităților de materiale nucleare 
pe care le produce această țară până la combaterea încălzirii globale. Politica 
sa externă și de securitate comună, menită să contribuie la soluționarea 
conflictelor și la promovarea unui climat de înțelegere la nivel internațional, 
este bazată pe diplomație și susținută de factori precum comerțul, asistența, 
securitatea și apărarea, care îndeplinesc un rol complementar.

Criza politică din Ucraina și instabilitatea din Orientul Mijlociu au arătat 
cu claritate cât este de important ca UE să fie unită pe plan extern. Din 
aceste motive, UE urmărește să își consolideze politica externă. Într-adevăr, 
țările UE au mult mai multă autoritate dacă acționează împreună, decât 
dacă și-ar urmări fiecare propriile politici.

Pentru UE, a fi un actor mai puternic pe plan mondial înseamnă a fi în 
măsură să răspundă în mod eficient provocărilor globale, să promoveze 
valorile UE și să contribuie la pacea și prosperitatea mondiale.

ȘTIAȚI CĂ...?
UE găzduiește 7 % din populația lumii. Acest 
procentaj este în scădere și va ajunge la doar 
aproximativ 4 % în 2060. Deși este un continent 
relativ mic, Europa este importantă din punct de 
vedere economic. Împreună, țările UE reprezintă 
24 % din economia mondială, ceea ce face ca UE 
să aibă una dintre cele mai dezvoltate economii din 
lume, similară ca dimensiune cu economia SUA.

ȚĂRILE UE  
REPREZINTĂ 

24 %

7 %

 DIN ECONOMIA 
MONDIALĂ…

 DIN POPULAȚIA 
MONDIALĂ

 DAR NUMAI 
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EXERCIȚIUL 25 

UE PE SCENA MONDIALĂ
Exemplele de mai jos prezintă câteva acțiuni ale UE la nivel mondial. Alegeți trei pe care le 
considerați mai importante și explicați motivele pentru care le-ați ales. Comparați răspunsurile 
voastre cu cele ale colegilor.

UE conduce și sprijină negocieri de pace în întreaga lume, pentru a pune capăt conflictelor.

UE apără democrația și statul de drept în întreaga lume, punând drepturile omului  
în centrul relațiilor sale cu alte țări.

Pe plan internațional, UE depune eforturi în vederea combaterii terorismului,  
a criminalității organizate și a migrației ilegale.

UE și-a asumat rolul de lider mondial în combaterea schimbărilor climatice.

UE și statele sale membre constituie cei mai mari donatori de ajutor pentru dezvoltare 
din lume. Această contribuție produce uriașe schimbări în bine în viețile a milioane de 
oameni din întreaga lume.

UE promovează dezvoltarea prin intermediul comerțului, deschizându-și piețele pentru 
exporturile din țările în curs de dezvoltare și încurajându-le să intensifice comerțul între ele.

UE și statele sale membre constituie cei mai mari donatori de ajutor umanitar din 
lume. Ele acordă ajutor vital victimelor dezastrelor, refugiaților și altor persoane  
cu necesități stringente.

ȘTIAȚI CĂ...?
UE joacă un rol important în ajutorarea țărilor 
care se confruntă cu crize umanitare. În 2016, 
UE a acordat asistență umanitară în valoare de 
peste 2,1 miliarde EUR pentru hrană, adăpost, 
protecție și asistență medicală, în beneficiul a 
120 de milioane de persoane din peste 80 de țări.

Aflați mai multe aici 
europa.eu/!km94qb 
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EXERCIȚIUL 26 

DIALOGURILE CU CETĂȚENII

În fiecare zi, în întreaga Uniune Europeană au loc dialoguri între comisari și cetățeni  
(europa.eu/!qm87DG). Dacă nu puteți participa la unul dintre aceste evenimente, ce-ar fi 
să organizați un dialog cu cetățenii în propria clasă? Un grup alcătuit din trei-patru elevi, 
reprezentând un comisar, alege una dintre cele 10 priorități prezentate în acest capitol.  
Acasă, grupul analizează în detaliu politica aleasă, pentru a putea răspunde la întrebările 
cetățenilor/colegilor, și pregătește o declarație de 5 minute referitoare la această politică.  
În clasă, după ce „comisarul“ își susține scurta declarație, urmează o sesiune de întrebări și 
răspunsuri între comisar și colegi, cu durata de 15 minute, moderată de profesor.

10. Schimbări democratice
Unii consideră că UE este excesiv de birocratică și de distantă față de 
cetățenii săi. În același timp, cetățenii se așteaptă ca UE să soluționeze și  
să gestioneze probleme economice și sociale semnificative.

UE este dedicată democrației reale și reformelor. Comisia Europeană și-a 
stabilit ca prioritate nu numai să propună noi legi doar atunci când sunt 
necesare și aduc o evidentă valoare adăugată europeană, ci și să fie pe 
deplin transparentă cu privire la activitățile sale. De exemplu, toate textele 
esențiale privind negocierile comerciale dintre UE și Canada și dintre UE  
și Statele Unite sunt puse la dispoziția publicului.

  ȘTIAȚI CĂ...?
Publicul are posibilitatea de a formula 
observații în orice moment pe parcursul 
elaborării unei legi. Comisia își reînnoiește 
angajamentul de a asculta opiniile externe prin 
intermediul unui instrument online, denumit 
„Exprimați-vă opinia!“: europa.eu/!kT86Gx

Pentru detalii,  
accesați pagina: 

europa.eu/!gt79wQ  

Exprimați-vă 
opinia! 

UE
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EXERCIȚIUL 1

CARE SUNT STATELE MEMBRE ALE UE?

SPANIA

FRANȚA

REGATUL
UNIT

IRLANDA

BELGIA

LUXEMBURG

DANEMARCA

GERMANIA

ȚĂRILE DE JOS

AUSTRIA

ITALIA

SLOVENIA

CROAȚIA

MALTA

CIPRU

GRECIA

ROMÂNIA

BULGARIA

UNGARIA

CEHIA SLOVACIA

POLONIA

LITUANIA

ESTONIA

LETONIA
SUEDIA

FINLANDA

PORTUGALIA

CAPITOLUL 1

RĂSPUNSURI LA EXERCIȚII
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EXERCIȚIUL 3

CE ÎNSEAMNĂ ÎN PRACTICĂ VALORILE ȘI PRINCIPIILE UE

O țară...
(A)

poate să adere la UE
(B)

nu poate să adere la UE

1 în care nu există libertatea presei S

2 care aplică pedeapsa cu moartea S

3 care le permite cetățenilor săi să 
protesteze împotriva guvernului S

4  în care parlamentul este ales în mod 
periodic S

5  în care președintele guvernează până la 
moarte, fiind urmat de un fiu sau de o fiică S

6 în care armata stabilește politica de urmat 
și poate chiar să intervină în treburile 
interne prin forță militară

S

7  în care oamenii sunt considerați nevinovați 
până când sunt găsiți vinovați de o instanță S

8  în care există un singur partid, care 
guvernează întotdeauna S

9  care protejează minoritățile, chiar și atunci 
când majoritatea este împotriva lor S
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EXERCIȚIUL 7

CE FACE FIECARE INSTITUȚIE A UE?

Cine…?
Parlamentul 

European
Consiliul 
European

Consiliul 
Uniunii 

Europene

Comisia 
Europeană

Curtea de 
Justiție 

a Uniunii 
Europene

1 Propune legi ale Uniunii 
Europene S

2 Aprobă legile UE S S

3 Cuprinde câte un 
(singur) reprezentant/
membru din fiecare țară 
a Uniunii Europene

S S S S

4 Membrii săi sunt aleși de 
cetățenii UE S

5  Răspunde de execuția 
bugetului S

6 Reprezintă interesele 
cetățenilor S

7  Reprezintă interesele 
țărilor UE/ale guvernelor 
acestora

S S

8  Hotărăște cu privire la 
interpretarea legilor UE S

9  Stabilește direcția 
politică generală a UE S

CAPITOLUL 2
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EXERCIȚIUL 8

PROCESUL LEGISLATIV ÎN UE

EU LAW
DRAFT

examined

EU LAW
DRAFT

examined

PROIECT DE 
LEGE A UE

examined
este 

examinat

PROIECT DE 
LEGE A UE

PROIECT DE 
LEGE A UE

examined

O NOUĂ 
LEGE A UE

PROIECT DE 
LEGE A UE

l

l

pp

l
PROIECT DE 
LEGE A UE

examined
este 

examinat

PROIECT DE 
LEGE A UE

PROIECT DE 
LEGE A UE

l

l

pp

l

O NOUĂ 
LEGE A UE

Prezintă o propunere legislativă

Adoptă, modifică sau respinge propunerea legislativă

COMISIA
EUROPEANĂ

CONSILIUL UE
PARLAMENTUL

EUROPEAN

dacă se ajunge la un acord

EXERCIȚIUL 9

CINE SUNT ȘI CE FUNCȚII AU?

Jean-Claude Juncker

Președintele Comisiei 
Europene

Donald Tusk

Președintele 
Consiliului European

Federica Mogherini

Înaltul Reprezentant 
al Uniunii pentru 

afaceri externe 
și politica de 
securitate și 

vicepreședinte al 
Comisiei

Antonio Tajani 

Președintele 
Parlamentului 

European 

1 2 3 4
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ȘTIAȚI CĂ...? 
[PAGINA 34]

Această monedă de 2 euro 
provine din Grecia. Ea prezintă  

o scenă dintr-un mozaic din 
Sparta (secolul al III-lea e.n.), 
în care se arată cum Europa 

este răpită de Zeus, care a luat 
forma unui taur. Europa este 

un personaj din mitologia 
greacă. Ea a dat numele 

continentului nostru.

CAPITOLUL 3

EXERCIȚIUL 13 

CE ÎNSEAMNĂ LIBERA CIRCULAȚIE PENTRU VOI,  
ÎN PRACTICĂ?

Libera 
circulație a 

persoanelor

Libera 
circulație a 
mărfurilor

Libera 
circulație a 
serviciilor

Libera 
circulație a 

capitalurilor

1 Pot să cumpăr o mașină la mâna 
a doua în străinătate și pot să mă 
întorc cu ea acasă fără să plătesc taxe 
vamale.

S

2 Pot să călătoresc oriunde doresc în UE. S

3 Pot să studiez în altă țară din UE. S

4  Părinții mei pot să-și renoveze baia cu 
ajutorul unui faianțar dintr-o altă țară 
din UE.

S

5 Părinții mei pot să îmi trimită bani în 
țara în care studiez. S

6 Pot să lucrez într-o altă țară din UE. S

7  Pot să cumpăr online mărfuri dintr-o 
altă țară din UE, fără să plătesc taxe 
vamale.

S
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EXERCIȚIUL 15 

CE ȚĂRI FAC PARTE DIN ZONA EURO?

Austria Danemarca Irlanda Polonia Spania

Belgia Estonia Italia Portugalia Suedia

Bulgaria Finlanda Letonia Regatul Unit Țările de Jos

Cehia Franța Lituania România Ungaria

Cipru Germania Luxemburg Slovacia

Croația Grecia Malta Slovenia

EXERCIȚIUL 14 

ETICHETELE EUROPENE
Legislația UE a instituit reguli stricte cu privire la etichetarea anumitor produse, cum ar fi 
alimentele, băuturile și cosmeticele, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor  
și pentru a-i ajuta să facă alegerile potrivite. Fără o etichetare corespunzătoare, nu se permite 
introducerea unui produs pe piață.

Marcajul CE este o etichetă care atestă siguranța 
produselor. Prin utilizarea ei, producătorul declară că 
produsele pe care le vinde consumatorilor din Spațiul 
Economic European respectă legislația europeană din 
domeniul sănătății, al siguranței și al protecției mediului. 
Spațiul Economic European cuprinde UE, Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia.

Eticheta ecologică se acordă produselor și serviciilor cu 
impact redus asupra mediului. Este un sistem cu participare 
voluntară care a fost introdus în 1980 prin legislația UE.

Eticheta energetică a UE arată consumul energetic 
al unui aparat, pe o scară de la A la G. Clasa A (verde) 
este cea mai eficientă din punct de vedere energetic, 
iar clasa G (roșie) este cea mai ineficientă. După ce 
majoritatea aparatelor de un anumit tip ajung în clasa 
A, la această scară se pot adăuga până la trei clase 
suplimentare: A+, A++ și A+++.

  

Sigla ecologică a UE arată că produsul respectă 
normele UE privind sectorul agriculturii ecologice.  
În cazul produselor prelucrate, aceasta înseamnă că cel 
puțin 95 % dintre ingredientele agricole sunt ecologice.

Cele trei sigle de calitate ale UE indică produse 
alimentare cu proprietăți care derivă din zona 
geografică în care sunt produse ori dintr-o compoziție 
sau metodă de producție tradițională.
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După lectura 
acestei broșuri, știți 

probabil mai multe despre 
Uniunea Europeană decât 

majoritatea rudelor și prietenilor 
voștri! Verificați-vă cunoștințele și 

provocați-vă prietenii cu testul online 
„Descoperă Uniunea Europeană“, 
disponibil la adresa: europa.eu/

teachers-corner/quiz_ro  
Să vedem cine obține cel 

mai mare punctaj!

TEST CU RĂSPUNSURI MULTIPLE ONLINE – DESCOPERĂ UNIUNEA EUROPEANĂ
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Europa
Informații despre UE, în toate cele 24 de limbi oficiale:

 3 europa.eu

Colțul copiilor
Jocuri și quiz-uri despre Europa adresate copiilor și tinerilor: 

 3 europa.eu/kids-corner

Spațiul profesorului
Materiale didactice despre Uniunea Europeană și activitățile sale:

 3 europa.eu/teachers-corner

Portalul european pentru tineret
Informații de interes european și național despre educație, 
călătorii, locuri de muncă și multe altele pentru tineri: 

 3 europa.eu/youth/EU_ro

Europe Direct
Centre de informare ale Uniunii Europene, situate peste tot în Europa. 
Puteți să adresați întrebări printr-un apel telefonic gratuit  
(00 800 6 7 8 9 10 11) sau prin e-mail, ori puteți să vizitați un centru  
din apropiere: 

 3 europa.eu/european-union/contact_ro

Istoria Uniunii Europene
Informații și prezentări video despre istoria Uniunii Europene, 
inclusiv despre părinții fondatori ai acesteia: 

 3 europa.eu/european-union/about-eu/history_ro

Europa ta
Sprijin și consiliere pentru cetățenii UE și familiile lor: 

 3 europa.eu/youreurope/citizens/index_ro.htm

Dialoguri cu cetățenii
Aceste evenimente au loc periodic în toată Uniunea Europeană:

 3 ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues

EU Bookshop
Librărie online care conține 110 000 de titluri, 235 000 de publicații 
în format PDF și cărți electronice în cele 24 de limbi oficiale ale UE:

 3publications.europa.eu/bookshop

Vi s-a părut utilă această publicație? Spuneți-ne părerea voastră:  
comm-publi-feedback@ec.europa.eu
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