
 

 

 

Oamenii fac zilnic o mulţime de lucruri: studiază, se deplasează cu 

mijloacele de transport în comun sau privat, cumpără haine sau alimente, 

bături sau medicamente, participă la diverse evenimente, vizitează oraşe, se 

plimbă în parcuri etc. Unele aspecte ale acestor activităţi sunt reglementate 

de către Uniunea Europeană (de exemplu—vârsta minimă la care tinerii pot 

consuma alcool). Prin diverse regulamente, directive şi decizii, instituţiile 

Uniunii Europene încearcă să protejeze calitatea vieţii cetăţenilor săi şi să le 

dea posibilitatea tinerilor să se exprime (de exemplu—tinerii pot decide cu 

care părinte vor să locuiască în cazul unui divorţ). Graţie acestui modul, veţi 

putea analiza impactul directivelor şi normelor UE în viaţa de zi cu zi a 

cetăţenilor Uniunii Europene şi, totodată, veţi conştientiza valoarea şi 

datoriile pe care le implică apartenenţa la Uniunea Europeană.  

1. Introducere 

2. Uniunea Europeană: Statele membre, populaţia şi suprafaţa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Sursa: U.E. În slide-uri 

Cuvinte cheie 

 

Uniunea Europeană şi 
valorile acesteia, 
responsabilităţile asu-
mate  
 
Euro 
Reguli europene ele-
mentare pentru viaţa de 
zi cu zi  
Reglementările UE  
 

 
Timp 
Obligatoriu  
şi opţional 
 
2 h pentru “Ce este 
U.E.”; 1 h for “Impactul 
U.E. în viaţa de zi cu zi”  

Conţinut 

Statele member ale U.E.  
 
Populaţia U.E.  Şi supra-
faţa pe care o ocupă faţă 
de restul lumii  
 
Cu ce se confruntă U.E. ?  
 
Euro 
 
Suveranitate  
 
Simbolurile U.E.  
 
 
Utilizarea hărţii U.E. 
Interactive  
 
 

Ce este Uniunea Europeană ? 

Impactul UE în viaţa de zi cu zi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniunea Europeană este o uniune politicăşi economică a 28 de state 

membre. Dezvoltarea U.E. cuprinde o istorie a extinderi de la şase 

tări membre, câte erau la origine, la 28 în momentul actual . 

Uniunea Europeana are 508 milioane de locuitori şi graţie diferitelor politici 

(dezvoltare sociala, agricultura, transport, economie şi finanţe, afaceri externe, 

bunăstare, cultură, justiţie, dezvoltare locală, cercetare) poate fi definită ca un 

spaţiu al libertăţii, securităţii şi justiţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: U.E. în slide-uri 

 

 

EU Japonia India Rusia SUA 

508 

1343 

1205 

127 143 

314 

De gândit !  

Populaţia europeană în lume  

Citind graficul de mai jos, explicaţi datele şi comparaţi diferitele situaţii. E-

xtrageţi concluziile şi găsiţi informaţii despre locuitorii fiecărui stat membru.  

Aruncaţi o privire la : http://europa.eu/abc/euslides/index_en.html 

 

Comparaţi graficul de mai jos cu cel anterior ! 

China

… cum stă treaba 

cu procesul de 

extindere? 

 

1. Extindere,  ce 

înseamnă? 

…………………..………. 

 

2. Care sunt 

cerinţele pentru a 

deveni  stat 

membru ? 

…………………………… 

 

3. Care sunt statele 

candidate? 

……………………………. 



 

 

Există vreo relaţie între populaţia şi suprafaţa unui terito-

riu ? ................................................................................................................................ 

Care credeţi că este rolul U.E. În contextul global ? .............................................. 

 

 

 

Sur- sa: U.E. în slide-

uri 
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China

  

EU 
India Japonia Rusia SUA 

4290 

9327 

3287 

365 

16889 

9159 

Suprafaţa, 1’000 km2  

Reţineţi: 

Puteţi căuta informa-

ţii în următoarele 

surse :  

1. Manuale; 

2. Ziare şi reviste; 

3. Centre de docu-

mentare despre U.E. ; 

4. Vizionând anumite 

programe TV; 

5. Navigând pe 

internet. 

Internetul este un 

instrument util însă 

este foarte important 

să selectaţi cu atenţie 

sursele  ţi materialele 

în funcţie de credibi-

litatea lor.  Nu toate 

informaţiile descope-

rite pe internet sunt 

adevărate. 

 

China 



 

 

3. Simbolurile Uniunii Europene  

Un steag pentru  28 de state membre    

Steagul U.E. conţine doisprezece steluţe aurii 

pe un fundal albastru:   cercul este un simbol 

al unităţii şi armoniei de la nivelul populaţiei 

U.E. . Nu există o corespondenţă între numărul 

de stele şi numărul statelor membre însă nu-

mărul 12 face trimitere la ideea perfecţiunii şi 

a armoniei. 

 

Un singur motto pentru 28 de state membre. 

“Unitate în diversitate” este motto-ul uti-

lizat începând cu anul 2000. 

Aceste două cuvinte reprezintă    lun-

gul proces de construcţie a U.E. În con-

textul armonizării diferitelor tradiţii , culturi 

şi limbi.  

 

 

Un singur imn pentru 28 de state membre.  

Imnul Uniunii Europene (Simfonia a IX-a) a fost compus 

în 1823 de Ludwig van Beethoven. Beethoven a transpus 

în muzică poemul „Odă bucuriei”, scris în 1785 de 

Friedrich von Schiller. Poemul exprimă viziunea 

idealistă a lui Schiller despre frăţia dintre oameni, 

viziune împărtăşită şi de Beethoven. 

 

 

 

 

 

Sursa şi mai multe informaţii la:  http://europa.eu/about-eu/basic-information/

symbols/flag/index_en.htm 

Sursa şi mai multe informaţii la :  http://europa.eu/about-eu/basic-

information/symbols/motto/index_en.htm 

Sursa şi mai multe informaţii la :  http://europa.eu/about-eu/basic-

information/symbols/anthem/index_en.htm 

Cum ai reprezenta printr-o 

imagine motto-ul  U.E. ? De-

senaţi 2-3 imagini care ar 

putea fi relevante pentru 

ţara voastră.    
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4. O singură monedă pentru europeni   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa : U.E. în slide-uri 

Adoptarea monedei unice euro (monedele şi bancnotele 

au intrat în circulaţie la 1 ianuarie 2002) a fost un im-

portant pas în procesul de cooperare europeană, fa-

cilitând comerţul internaţional şi consolidând poziţia 

UE pe scena internaţională. Moneda euro a făcut 

posibilă mobilitatea şi  achiziţionarea de bunuri fără a 

se mai pune problema schimbului valutar. Totuşi, 

uitându-ne pe harta UE, vom remarca următoarea 

distincţie: ţările colorate în verde folosesc moneda 

euro, în timp ce ţările colorate în albastru, nu. Zona 

euro se referă, de fapt, doar la statele (17 la număr) 

care au introdus moneda euro. O instituţie importantă 

în domeniul politicii monetare este Banca Centrală 

Europeană, cu sediul în Frankfurt, Germania. Această 

instituţie acţionează independent de guvernele naţionale ale Statelor Membre: 

rolul său este de a asigura stabilitatea preţurilor şi de a controla ratele 

dobânzilor la nivelul UE.  

 

 

 

De gândit  
Unele state sunt 
membre U.E. însă nu 
au adoptat ca monedă   
Euro. Priviţi harta 
a l ă t u r a t ă  ş i   
identificaţi statele în 
care nu este folosită 
moneda europeană.  

 

 

Sursa şi mai multe informaţii la :  

http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html  

on http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_7/index_en.htm and  

on http://europa.eu/abc/euslides/index_en.htm 



 

 

 

5. Uniunea Europeană de zi cu zi 

V-aţi întrebat vreodată cum vă influenţează Uniunea Europeană viaţa 

de zi cu zi? V-aţi gândit ce înseamnă Uniunea Europeană pentru voi?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adăugaţi în cercul albastru şi alte cuvinte care au legatură cu Uniunea 

Europeană, apoi discutaţi-le cu ceilalţi colegi.  
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Diversitate culturală 

                                          Libertate de mişcare  

               Pace                                           

Euro                                          Asigurare medi-

cală 

                  Reguli pentru jucării 

Care sunt preocupările Uniunii Europene? 

Legislaţie 

Moneda unică – euro 

Economie, muncă, finanţe 

Solidaritate 

Securitate şi siguranţa alimentelor 

Relaţia dintre Statele Membre  

Relaţia cu celelalte state ale lumii 

Comunicaţii, cultură, interculturalitate 

Educaţie etc.  

De gândit ! 



 

 

5.a. Să aprofundăm ! Alegeţi cel puţin două din următoarele activităţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Legislaţia U.E.   

Studiu de caz 

1. Dacă achiziţionaţi un produs şi ulterior nu vă mai place, puteţi să îl restituiţi 

în ţara dumneavoastră ? Câte zile puteţi să îl folosiţi înainte de a îl returna? 

Există excepţii cu privire la returnarea produselor ?  

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm 

2. Care sunt standardele pe care trebuie să le îndeplinească o jucărie pentru a 

putea fi vândută în spaţiul U.E. ? După ce aţi găsit informaţiile necesare, verifi-

caţi pe etichetele unor jucării dacă acestea îndeplinesc sau nu cerinţele stabili-

te de U.E.   

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/

o0009_en.htm 
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Mass media oferă suficient de multe informaţii despre 

Uniunea Europeană ?   

Urmăriţi ştirile timp de 3 zile şi luaţi notiţe despre acele 

ştiri care afectează U.E.  Realizaţi un poster şi discutaţi cu 

prietenii. 

Aţi vizionat vreodată filme produse în state ale U.E. ? În ce 

tări erau filmate ?  

Aţi citit vreo dată opere scrise de autori din alte ţări mem-

bre ale U.E. ? Dacă da, care sunt acei autori şi din ce tări 

sunt/erau ? Ţi s-au părut interesante operele citite?  

Scrieţi un scurt rezumat al unei opere preferate scrise de n 

autor din al stat UE..  
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Consultă reglementările UE pentru o selecţie adecvată a informaţiilor şi o 

analiză coerentă. 

 Principalul obiectiv al Uniunii Europene este integrarea pro-

gresivă a sistemelor economice şi politice ale Statelor Membre 

şi crearea unei pieţe unice bazate pe libera circulaţie a 

bunurilor, persoanelor, capitalului şi serviciilor. Pentru aceasta, Statele 

Membre ale Uniunii Europene cedeaza voluntar o parte din suveranitatea 

lor în conformitate cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 

(TFUE), care împuterniceşte instituţiile UE să adopte legi. Aceste legi 

(regulamente, directive şi decizii) au întâietate faţă de orice lege naţională  

şi sunt obligatorii la nivel naţional. UE emite, de asemenea, instrumente 

fără caracter obligatoriu, recomandări şi opinii, precum şi norme care 

reglementează activitatea instituţiilor şi programelor UE etc. 

Ce sunt regulamentele U.E.? 

Regulamentele sunt forma cea mai directă a legislaţiei UE; de îndată ce sunt 

adoptate, ele au forţă juridică obligatorie la nivelul fiecărui Stat Membru, 

alături de legislaţia  internă. Punerea în aplicare a regulamentelor UE se face 

fără ca guvernele naţionale să întreprindă vreo acţiune.Regulamentele sunt 

diferite de directive: acestea sunt comunicate autorităţilor naţionale, care 

trebuie apoi să facă demersurile necesare pentru a le integra legislaţiei in-

terne. Deciziile se aplică doar în anumite cazuri, la nivelul anumitor state sau 

indivizi. Regulamentele sunt adoptate fie de Consiliul UE şi Parlamentul 

European, fie doar de Comisie.  

Ce este o directivă U.E.? 

Directivele UE stabilesc anumite obiective finale care trebuie să fie realizate 

în fiecare Stat Membru. Guvernele naţionale trebuie să-şi adapteze legislaţia 

astfel încât să atingă aceste obiective, fiecare guvern având libertatea de a lua 

măsurile pe care le doreşte. Directivele privesc una, mai multe sau toate ţările 

europene. Fiecare directivă fixează data până la care legislaţia internă trebuie 

adaptată, oferind guvernelor naţionale timpul necesar pentru acest lucru. Di-

rectivele sunt date pentru uniformizarea legislaţiilor interne ale ţărilor din 

 

Procedura standard 

de luare a deciziilor 

la nivelul UE este 

cunoscută sub nu-

mele de „codecizie”. 

Uniunea Europeană 

este o structură su-

p r a n a ţ i o n a l ă 

aparte, compusă 

din state inde-

pendente care 

cedează voluntar o 

parte din suverani-

tatea sau puterea 

lor politică. Din 

acest motiv, 

Uniunea Europeană 

este diferită de alte 

s t r u c t u r i 

i n t e r n a ţ i o n a l e , 

precum Naţiunile 

Unite . 

Sursa şi mai multe in-

formaţii la:  http://

europa.eu/eu-law/

decision-making/

procedures/

index_en.htm 

Reţineţi: 



 

 

 

 

UE, fiind foarte frecvente în aspectele legate de funcţionarea pieţei unice 

(de exemplu, standardele privind siguranţa pro-

duselor).  

Ce sunt “măsurile naţionale de implementare”? 

Acestea sunt texte adoptate oficial de autorităţile 

dintr-un Stat Membru pentru includerea 

prevederilor unei directive în legislaţia internă. 

Aceste texte sunt examinate de instituţiile 

avizate ale UE pentru a avea garanţia că toate 

măsurile cerute în directive vor fi implementate 

pe plan intern.  

 

Ce sunt deciziile U.E.? 

„Deciziile” sunt legi europene care se referă la anu-

mite cazuri. Deciziile sunt adoptate de către Consil-

iul UE (uneori împreună cu Parlamentul European) 

sau de către Comisie. Destinatarii unei decizii pot fi 

Statele Membre sau actori privaţi, care fie trebuie să se supună 

deciziei, fie beneficiază de anumite drepturi. Decizia este un act obli-

gatoriu şi, spre deosebire de regulamente, se adresează anumitor părţi.  

 

Rolul Comisiei Europene 

Rolul Comisiei Europene este de a asigura aplicarea corectă a legisla-

ţiei UE de către persoanele fizice, autorităţile naţionale şi celelalte in-

stituţii europene. Comisia poate impune sancţiuni indivizilor sau com-

paniilor care încalcă legislaţia europeană. De asemenea, ea poate iniţia 

împotriva Statelor Membre proceduri privind încălcarea dreptului UE, 

invitându-le să remedieze situaţia într-un termen bine stabilit. Comisia 

poate sesiza Curtea Europeană de Justiţie în legătură cu aceste 

încălcări.  
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Sursa şi mai multe infor-

maţii la : http://

ec.europa.eu/eu_law/

index_en.htm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activităţi de învăţare: cum rezolvăm cerinţa?  

1. Să încercăm să utilizăm limbajul audio-vizual  

Clasa va fi împărţită în grupe mici. Fiecare grupă creează un material 
scris însoţit de imagini şi sunete pe o anumită temă sau situaţie din UE, 
apoi îl prezintă celorlalte grupe. Dacă doriţi, puteţi crea acest material 

şi în altă limbă europeană pentru a-l prezenta altor şcoli europene.  

1.a Să ne gândim la conceptual de “spaţiu comun” 

Credeţi că Europa este o patrie comună? Explicaţi de ce da sau nu. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.b Locuri din  U.E. 

Găsiţi o imagine a principalului punct de atracţie din oraşul vostru. Încercaţi 

să găsiţi conexiuni cu alte puncte de atracţie din alte ţări europene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.c Unde se manifestă U.E: în viaţa de zi cu zi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.d.  Mâncăruri europene 

Ştiţi cum se numeşte faimoasa pâine franţuzească? 
………………………………………………………………………………. 

Aţi încercat vreun fel de mâncare italienească? 
…………………………………………………………………………….. 

În ce ţară găsiţi „paella”? Dar „porridge”? 
……………………………………………………………………………... 

Ce credeţi că e „mămăliga”? 
…………………………………………………………………………….. 

Verificaţi răspunsurile cu prietenii şi familia.  

 

 

 

 

Put here the image 



 

 

2. Proiect de cercetare 
 

Uniunea Europeană a văzut începutul crizei financiare şi economice în 2009. În 

2011 datorită internetului şi reţelelor sociale, mişcarea "Indignados" a început 

în Spania. Cercetaţi evenimente similare şi spuneţi ce credeţi despre de ce sau 

de ce nu aţi dori să vă alăturaţi unor astfel de mişcări. 

  

3. “Europa Puzzle” 

Utilizaţi un computer , internetul sau coli de hârtie pentru a construi Europa. 

Decupaţi harta pe liniile graniţelor dintre statele membre : http://www.bpb.de/

fsd/europapuzzle/ 

4. Căutând informaţii despre statele U.E.  

Clasa este împărţită în grupuri mici. Fiecare grup cere celorlalţi cel puţin două 

întrebări despre: ocuparea forţei de muncă — speranţa de viaţă — religie — 

datorii publice — cheltuieli militare—nivelul de educaţie şi formare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai acoperit acum următoarele subiecte: 

→Statele Membre ale Uniunii Europene – suprafaţă şi 
populaţie  

→Ce implicaţii are Uniunea Europeană în viaţa de zi cu zi  


