
 

 

 

Obiectivele Uniunii Europene nu se limitează la stabilirea pieţei comune. 

Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul de la Maastricht, 1992) şi 

tratatele ulterioare (de exemplu, Tratatul de la Amsterdam) nu vorbesc 

doar despre chestiuni economice, ci şi despre cetăţenie şi de-

spre drepturile „cetăţenilor europeni”. Instituţionalizarea 

„cetăţeniei europene” urmăreşte să promoveze identitatea eu-

ropeană, să stimuleze implicarea cetăţenilor în procesul de 

integrare şi să stabilească drepturile şi îndatoririle din viaţa de 

zi cu zi. Trebuie să luăm aminte, de exemplu, faptul că pro-

prietatea publică nu este doar pentru folosul nostru individual 

ci şi pentru folosul celorlalţi.  În paginile următoare, elevii 

vor afla mai multe despre avantajele pe care le presupune calitatea de „cetăţean 

european” în anumite circumstanţe şi la luarea unor hotărâri. 

2. Cetăţenia Europeană 

Un cetăţean are drepturi civile şi se bucură de libertate, fie că e bărbat, fie că e 

femeie. Calitatea de cetăţean al Uniunii Europene conferă o serie de drepturi 

fundamentale şi politice, precum dreptul de a te deplasa, de a trăi şi de a lucra în 

oricare ţară din UE.   

1. Introduction 

Cetăţenia Uniunii Europene a fost introdusă de Tratatul de la Maastricht din 1992 

şi reprezintă o  piatră de bază în procesul de construcţie a comnităţii europene. 

Aceasta presupune că orice persoană care are cetăţenia naţională a unui Stat 

Membru este totodată un cetăţean al Uniunii. 

Patru drepturi fundamentale decurg din cetăţenia europeană: 

1. Libertatea de a te deplasa şi de a-ţi stabili domiciliul pe teritoriul Statelor 

Membre;  
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2. Dreptul de a vota şi de a candida la alegerile locale din Statul 

Membru în care ai domiciliul şi la alegerile pentru Parlamentul 

European; 

3. Protecţie diplomatică şi consulară; 

4. Dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European. 

Să reţinem că cetăţenia Uniunii Europene completează, nu înlocuieşte ce-

tăţenia naţională.  

3. Libertăţile Europene  

 După cum ştiţi, datorită Acordului Schengen 

graniţele între ţările europene sunt 

acum deschise, cu câteva excepţii. 

Vămile şi controalele poliţieneşti la 

frontiere au fost abolite în multe 

ţări din UE; în schimb, au fost în-

tărite controalele la frontierele 

externe. Cooperarea dintre 

structurile poliţieneşti ale 

Statelor Membre a fost de 

asemenea  extinsă. 

La nivel european funcţionează nu nu- m a i 

libera circulaţie a persoanelor, care per- mite cetăţ-

enilor să desfăşoare studii şi/sau să lucreze pe terito- r i u l  U E . 

Tratatele au instituit şi alte libertăţi, care se aplică pieţei interne 

(fosta piaţă comună): libera circulaţie a bunurilor, serviciilor şi 

capitalului. 

Crearea acestui spaţiu deschis este o componentă importantă a procesului de 

integrare europeană, care a condus de la economii separate la o singură piaţă 

europeană integrată. Acesta este un proces aflat în desfăşurare, care a fost făcut 

posibil prin armonizarea reglementărilor şi a legislaţiei. 

Ca să detaliem, libera circulaţie a capitalului reprezintă posibilitatea de a desfăş-

ura multe operaţiuni financiare în străinătate şi de a investi în alte ţări euro-

pene. În ceea ce priveşte libera circulaţie a bunurilor, Statele Membre au voie să 
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Ca cetăţean european, cum 

percepi Uniunea Europeană? 

Exemple: o idee; un teritoriu 

comun; un organism inutil; o 
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Împărtăşeşte-ţi punctul de 
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tiere. Numiţi cel 
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Sursa şi mai multe informaţii 
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introducă restricţii doar în cazuri excepţionale, de exemplu când ar putea exista 

un pericol la adresa sănătăţii sau pentru a-şi proteja consumatorii. 

De gândit. Europea mai aproape de noi 

aci cumpărături la un magazin din apropiere, luându-ţi ceva de 

mâncare. Ce faci? 

a. Te uiţi pe etichete? Citeşti ceea ce scrie acolo despre calitatea produselor? 

(Informaţiile despre alimente sunt prescrise de reglementările euro-

pene.) ......................................................................................................................................................... 

b. Cumperi produse pe care le vezi în reclamele TV? ........................................................... 

c. Cumperi produse sustenabile (de exemplu—care nu necesită prea multe am-

balaje etc.)?. ...................................................................................................................................... 

d. Cumperi doar bunuri din regiunea în care locuieşti ? De ce ? (de exemplu—

pentru a reduce poluarea)? ………………………………………………………………..

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

e. Cumperi doar produse naţionale ? De ce ? (de exemplu—nu doreşti ca stăini 

să aibă profit în urma cumpărăturilor tale)…………………………………………………….... 

...................................................................................................................................................................... 

f. Te gândeşti care produs îţi oferă cea mai bună calitate la cel mai mic preţ

(cost—beneficiu), chiar dacă provine dintr-o altă ţară? ..................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

 

 

Page 3 

ECM d) 

Sursa şi mai multe informaţii la :   

http://europa.eu/legislation_summaries/
internal_market/single_market_services/
index_en.html 

Sursa şi mai multe informaţii 

la on: http://ec.europa.eu/

internal_market/capital/

index_en.htm  

http://ec.europa.eu/

internal_market/top_layer/

goods/index_en.htm 

La ce se referă con-

ceptul de 

“dezvoltare suste-

nabilă” ? 

 

“O dezvoltare care 

urmăreşte nevoile 

prezentului, fără a 

compromite posibili-

tatea generaţiilor 

viitoare de a-şi înde-

plini nevoile lor. “ 

[Comisia Brundtland] 

 

 

De reţinut 



 

 

4. De la Strategia Lisabona la Agenda 2020  

Liderii UE au convenit asupra agendei 2020 pentru creşterea pieţei 

unice, pentru depăşirea crizei financiare internaţionale şi pentru a face faţă pro-

vocărilor globalizării. Această strategie se referă la domenii diferite, dar în spe-

cial economice, sociale şi de mediu. Acest program a reprezentat o evoluţie  de la 

anterioara strategie de la Lisabona (2000-2010), un plan de creştere, care are 

scopul de a face Europa o  economie bazată pe cunoaştere, graţie îmbunătăţiri a 

ratei ocupării forţei de muncă şi a creşterii atenţiei asupra mediului (ex. econo-

mia verde). Acesta a avut la baza  ideea de a promova competitivitatea Uniunii 

Europene la nivel mondial.  
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În calitate de cetăţeni Europeni, imaginaţi-vă că veţi 

pleca într-o ţară europeană străină. 

Impreună cu prieteniii, gândiţi-vă la o situaţie şi discutaţi pe 

baza acesteia. Intrebările de mai jos vă pot fi de folos:  

1. Care ar fi motivul plecării: pentru studiu sau pentru a 

lucra ? Dacă pentru un loc de muncă, căutaţi informaţii 

pe portalul european de mobilităţi de muncă: https://

ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en 

2. Ce veţi face înainte de plecare: ce fel de documente vă 

vor fi necesare? Câţi bani credeţi că veţi cheltui(euro) ? 

3. Ce ştiţi despre asigurările de sănătate ? Puteţi căuta in-

formaţii la : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?

langId=en&catId=559 .                                                                    

4.  

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

De gândit 

Ştiaţi că unul din obiec-

tivele Agendei 2020 este 

acela de a reduce rata 

abandonului şcolar  sub 

10% şi acela de a creşte 

până la 40% procentul 

persoanelor cu vârste 

cuprinse între 30 şi 34 

de ani care vor fi finali-

zat o formă de învăţă-

mânt superior? Aflaţi 

mai multe date despre 

situaţia din ţara voastră  

http://ec.europa.eu/

europe2020/europe-

2020-in-your-country/

index_en.htm  
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5. Respectarea mediului înconjurător 

Unul din obiectivele U.E. este acela de a proteja şi conserva mediul înconjurător 

nu doar pentru cei din prezent ci şi pentru generaţiile viitoare. Din aceste mo-

tive, politicile strategice ale U.E. iau în considerare şi dimensiunea protective 

mediului înconjurător pentru a atinge obiectivele agendei 2020. Prioritatea 

este ca U.E. să se transforme în scurt timp într-o economie producătoare de en-

ergie eficientă prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon (CO2) şi adoptarea 

unei legislaţii pentru a încuraja dezvoltarea sistemele de producţie a energiilor 

regenerabile precum energia eoliană, energia solară, hidroener-

gia etc. 

De gândit 

Graficul de mai jos arată modul în care sunt utilizate diferite surse de energie în 

U.E. 

Citiţi graficul şi discutaţi împreună cu familia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa:  U.E. în slide-uri  

Eşti un “cetăţean verde” ? Da/Nu ?  Explicaţi de ce. 

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

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

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

Cum se prezintă situaţia mediului înconjurător la voi în oraş ? Există politici 

special adoptate de către municipalităţi? Vă rugăm să aflaţi dacă există vreo 

măsură locală ?  

Sursa şi maimulte 
informaţii la: 

 

http://ec.europa.eu/
dgs/environment/ 

 

http://ec.europa.eu/
clima/policies/brief/
eu/index_en.htm 
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6. Informaţii despre UE în propriul mediu social  

Observarea ţării tale având ca punct de referinţă alte ţări europene este primul 

pas pentru a implementa, ca cetăţean european, cunoştinţele tale despre UE. Te 

rugăm să alegi una dintre sarcinile de mai jos: 

a. Verifică nivelul de cunoştinţe al prietenilor şi familiei tale cu privire la 

Uniunea Europeană şi întreabă-i ce cred despre influenţa pe care o au deciziile 

UE asupra vieţilor oamenilor. 

b. Realizează un interviu cu managerul de vânzări al unei companii sau cu un 

fermier pe tema comerţului exterior pe care îl desfăşoară. 

c. Vizitează un Centru de Documentare Europeană şi adună informaţii despre 

călătorii în Europa, şcoli, viaţa cotidiană, mediul înconjurător, libera circulaţie a 

persoanelor, bunurilor, serviciilor şi capitalului în UE. 

 

De gândit 

 Scrie în baloane informaţiile pe care le-ai adunat în urma sarcinii 

alese (3 până la 5 aspecte). 
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7. Proprietatea publică 

Una dintre caracteristicile societăţilor democratice este căutarea unui echilibru 

între deţinerea de drepturi şi îndeplinirea îndatoririlor civice. Trebuie să ţinem 

minte că preocuparea pentru comunitate este o valoare importantă şi reprezintă o 

contribuţie cetăţenească. Este extrem de important să te preocupe folosirea 

abuzivă ori deteriorarea proprietăţii publice, a mediului înconjurător (gunoaie, 

risipă de apă, focuri în pădure, gropi de gunoi în locuri nepotrivite, scurgeri de 

substanţe toxice) şi a patrimoniului (hârtie, coşuri de gunoi, stâlpi de iluminat 

stradal, graffiti pe monumente), analizând cauzele şi consecinţele acestor 

comportamente şi propunând soluţii.  

 

 

 

Activităţi de învăţare 

1. Folosim în mod adecvat bunurile comunitare ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Personale, sociale, economice, de mediu, culturale, aspect istorice, etc. (Puteţi face 

diferenţa între cele pe termen scurt şi cele pe termen lung.) 

** Acţiuni şi reguli 
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Probleme Consecinţe* Cauze Soluţii** 

    

    

    

    

 

 

Gândiţi-vă 

cum se 

construieşte un 

argument 

- Adună informaţii; 

- Verifică sursele ( sunt 

de încredere ?); 

- Identificaţi legăturile 

dintre informaţii; 

- Reflectaţi şi 

comparaţi; 

- Verificaţi  

componentele 

emoţionale ale 

judecăţilor, etc.; 

Previzionaţi 

potenţialele consecinţe 

pe termen scurt şi pe 

termen lung.  
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8.  Venituri şi  cheltuieli  ale Uniunii Europene  

În graficul de mai jos puteţi observa în ce sectoare sunt investite fondurile U.E.   

Bugetul U.E.  2013 :  150,9 € bilioane                 

=  1,13 % din veniturile naţionale brute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa;  U.E. În slide-uri 

 

De ce, în opinia voastră, domeniul 

dezvoltării  sustenabile şi cel al 

resurselor naturale este cel mai 

atractiv ?  

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

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

 

  

 

 

 

Resurse natu-
rale : agri-
cultura , me-
diu 
40% 

U.E. ca actor glo-
bal: dezvoltare 
socială   
6% 

Dezvoltare suste-
nabilă  
47% 

Altele, admi-
nistraţie 
6% 

Cetăţeni, libert-
ăţi, 
Securitate şi 
justiţie   1%        

Găsiţi informaţii la : 

http://ec.europa.eu/agriculture/ 

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en  

http://ec .europa.eu/dgs/regional_pol icy/

index_en.htm 

Aţi parcurs până acum următoarele subiecte :   

Ce înseamnă cetăţenia Europeană; 

Libertăţile şi responsabilităţile de pe piaţa internă free-
doms and responsibilities into the internal market; 

Politicile şi strategiile europene; 

Relaţia dintre U.E. şi dezvoltarea sustenabilă şi protejarea 
mediului înconjurător  


