
Uniunea Europeană

Să descoperim 

EUROPA!

Să descoperim Europa!

Europa: un continent frumos cu o istorie fascinantă. Mulți oameni de știință, 

inventatori, artiști și compozitori renumiți în toată lumea, precum și cunoscuți 

animatori și sportivi de succes provin din Europa.

Timp de secole, Europa s-a confruntat cu războaie și sciziuni. Dar, în ultimii 

aproximativ 60 de ani, țările acestui bătrân continent s-au asociat în sfârșit în pace, 

prietenie și unitate, pentru a contribui la o Europă mai bună și la o lume mai bună.

Această broșură destinată copiilor (cu vârsta între 9 și 12 ani) spune povestea în 

mod simplu și clar. Plină de fapte interesante și ilustrații colorate, ea oferă  

o descriere vie a Europei și explică pe scurt ce este și cum funcționează  

Uniunea Europeană.

Vizitați site-ul internet: europa.eu/kids-corner 

Veți găsi o mulțime de chestionare și jocuri amuzante pentru a vă verifica 

cunoștințele! 

Vă dorim distracție plăcută și cât mai multe descoperiri!
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Tipărit pe hârtie înălbită fără clor

Cum să intrați în legătură cu UE
INTRAȚI ONLINE
Informații în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene sunt disponibile pe pagina de internet Europa: 
europa.eu

VIZITAȚI-NE
Peste tot în Europa sunt sute de centre de informare locale despre UE. Puteți afla adresa centrului cel mai  
apropiat de dumneavoastră consultând pagina de internet: europedirect.europa.eu

SUNAȚI-NE SAU SCRIEȚI-NE
Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană. Puteți accesa 
acest serviciu apelând la numărul gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (puteți apela, de asemenea, din afara granițelor 
UE, la: +32 22999696), sau prin poșta electronică, la: europedirect.europa.eu

CITIȚI DESPRE EUROPA
Puteți găsi publicații despre UE accesând printr-un simplu clic site-ul internet al EU Bookshop: 
 bookshop.europa.eu
 

 
De asemenea, puteți obține informații  
și broșuri în limba română despre Uniunea Europeană de la:

Reprezentanța Comisiei Europene în 
România
Str. Vasile Lascăr nr. 31
Sector 2
020492 București
ROMÂNIA
Telefon: +40 212035400
Fax: +40 213168808
E-mail: comm-rep-ro@ec.europa.eu

Biroul de Informare al Parlamentului 
European în România
Str. Vasile Lascăr nr. 31
Sector 2
020492 București 
ROMÂNIA
Telefon: +40 214050880 
Fax: +40 214050886
E-mail: epbucarest@europarl.europa.eu

În toate țările Uniunii Europene există reprezentanțe ale Comisiei Europene și birouri  
ale Parlamentului European. Comisia Europeană are, de asemenea, delegații în alte țări din lume.


