
 

 

 

De-a lungul secolelor, Europa a trecut prin numeroase conflicte. Istoria 

europeană a fost marcată de încleştări 

care au dus la subjugarea popoarelor. 

Însă această istorie a fost şi una a 

depăşirii, a cooperării, a solidarităţii şi 

integrării. Cetăţenii Europei şi 

guvernele lor ar trebuie să înveţe din 

greşelile făcute în trecut şi să-şi 

îndrepte atenţia către viitor, urmărind 

un proiect politic, economic şi social comun. Un asemenea proiect trebuie să 

aibă la bază dialogul şi consensul între Statele Membre. În acest modul, elevii 

vor învăţa despre istoria Uniunii Europene, despre contextul istoric care a dus la 

1. Introducere 
 

2. Procesul de integrare europeană 

Ţările europene şi-au început procesul de integrare după cel de-al Doilea Război 

Mondial, pentru a preveni reizbucnirea 

conflictelor între ele şi a promova 

dezvoltarea economică comună (vezi 

Planul Marshall etc.). Europa a depus 

mari eforturi pentru a crea un climat de 

pace şi prietenie după război. Graţie 

fondatorilor UE, astăzi trăim pe un 

continent prosper. La data de 9 mai 

1950, ministrul de Externe francez, 

Robert Schuman, a prezentat o declaraţie – aşa-numita Declaraţie Schuman –, 

urmărind să iniţieze o nouă formă de cooperare politică. Planul lui Schuman era 

instituirea unui control comun asupra producţiei de cărbune şi oţel din Franţa şi 

Germania. Însă apoi şi alte ţări europene au aderat la acest plan, punându-şi în 
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comun  industriile de cărbune şi oţel, ceea ce a dus la crearea unei baze comune 

pentru dezvoltarea economică. 

Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (1952) a fost prima 

organizaţie pentru cooperare europeană, înfiinţată de Franţa, Germania, Italia, 

Olanda, Belgia şi Luxemburg. Apoi, în 1957, aceste şase ţări au semnat Tratatul 

de la Roma, creând Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi Comunitatea 

Europeană a Energiei Atomice (EURATOM).  Unul dintre scopurile principale ale 

acestui tratat a fost ca ţările CEE să aibă o piaţă comună, pentru a 

realiza integrarea prin comerţ, uniune vamală şi politici comune. 

Piaţa comună se bazează pe cele patru libertăţi fundamentale, anume libera 

circulaţie a persoanelor, serviciilor, bunurilor şi capitalului, urmărind să 

faciliteze strângerea legăturilor între popoarele Europei [http://europa.eu/

legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_en.htm]. Este 

vorba de o relaţie strict reglementată, care a ajutat Europa, în decurs de şaizeci 

de ani, să se extindă de la cele şase ţări de la sfârşitul anilor ’50 la 28 de 

State Membre în 2013, după aderarea Croaţiei pe 1 iulie 2013.  

Sursa : U.E. În slide-uri  

 

 

Această extindere progresivă a fost 

însoţită de transformarea politicilor europene: 

evoluţia de la CEE la Uniunea Europeană a fost facilitată de căderea Zidului 

Berlinului în 1989, care divizase Germania în două părţi, şi a culminat cu 

introducerea unei monede comune în 2002, euro, pentru a stimula comerţul.  
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În 1993 a intrat în vigoare Tratatul de la Maastricht, acesta fiind un tratat funda-

mental care recunoaşte în mod formal cetăţenia europeană. 

După acest tratat, au fost semnate alte următoare acorduri între statele membre 

precum Tratatul de la Amsterdam în 1997 (15state) şi, apoi, Tratatul de la 

Nisa în 2001. 

Ultimul pas important este reprezentat de Tratatul de la Lisabona (2009).  

Prin intermediul acestui tratat semnat de 27 de 

state member, U.E. îşi propune să ofere instru-

mentele necesare pentru a face faţă provocărilor 

specific secolului XXI.  Printre obiectivele acesteia 

se numără :  

 Construirea unei Europe mai democrată 

care acordă o mai mare importanţă Parla-

mentului European; 

Construirea unei Europe mai eficientă prin simplificarea metodelor de 

lucru; 

Promovarea valorilor Europene; 

Crearea funcţiei de Înalt Reprezentativ al Uniunii în Afacerile Externe şi 

Politicile de Securitate a cărui obiective sunt acelea de a coordona diplo-

maţia şi de a reprezenta U.E. la întâlniri internaţionale sau alte contexte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tratat este un fel de 

acord semnat în 

circumstanţe specifice de 

către state suverane sau 

organizaţii internaţionale.  

Este un document oficial 

prin care părţile îşi 

stabilesc  tipul relaţiei, 

responsabilităţile şi 

drepturile. În contextul 

internaţional este posibil 

să existe tratate 

bilaterale—prin care sunt 

implicate  două părţi 

(state)— sau 

multilaterale — prin care 

sunt implicate mai multe 

părţi (state). 
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De reţinut : 

Sursa şi mai multe informaţii la:  

http://europa.eu/

legislation_summaries/

institutional_affairs/treaties/

treaties_eec_en.htm 

http://europa.eu/eu-law/

decision-making/treaties/

index_en.htm 

http://europa.eu/lisbon_treaty/

glance/index_en.htm 
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         Planul Marshall (1947)  

 

 

 

 

 

 

Planul Schumann şi Ziua Europei (1950)  

Tratatele de la Roma: Comunitatea Economică Europeană şi 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (1957)  

 

 

 

Sistemul Monetar European (1979  

 

 

 

 

 

 

 

Acordul Schengen (1985)  

 

 

 

Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul de la Maastricht) 

(1992)  

 

 

 

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2000)  

Tratatul de la Lisabona (2009)  

3. Să recapitulăm principalele etape în formarea Uniunii Europene  
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A) Exerciţiu individual “Dacă aş fi fost ….” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginaţi-vă că sunteţi Schuman în zilele noastre .  

Ce fel de viziune aţi avea asupra Uniunii Europene? 

Ce aţi declara pentru a face Europa aşa cum vă doriţi să fie ?  

B) Exerciţiu creative de grup “Anii şi steagurile”  

Patru grupuri 

Pentru diferite state membere, căutaţi steagul şi anul în care a devenit 

membră a U.E. 

Realizaţi un poster cu steagurile tuturor statelor membere şi anii în care 

acestea au intrat în U.E. utilizând carioca, pixuri, poze din ziare, etc. 
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4.  Exercţii 
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În fiecare an, pe data de 9 mai se sărbătoreşte Ziua Europei. Toate Statele 

Membre celebrează pacea şi unitatea continentului european. Această „zi de 

naştere” constituie unul dintre simbolurile Uniunii Europene, laolaltă cu imnul 

european, moneda comună şi drapelul european. 

Data de 9 mai marchează aniversarea Declaraţiei Schuman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa : www.schuman.info/ 

4.1 Etimologia şi mitul. Numele „Europa” provine dintr-un cuvânt grecesc, 

Eύρώπη, însă etimologia reală a numelui este incertă.  

Dacă vă uitaţi într-un dicţionar precum Dicţionarul Etimologic al Limbii Engleze  

(Barking: Elsevier), puteţi afla atât că Europa este un concept larg sau că provin-

de din cuvântul semitic “erebu” care înseamnă “apus” : tărâmurile din partea 
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4. Ziua Europei şi originea numelui 

„[…] Toţi europenii fără deosebire, atât din 
est, cât şi din vest, şi toate teritoriile 
transmarine, în special Africa, ale cărei 
speranţe de dezvoltare şi prosperitate 
sunt legate de bătrânul continent, vor 

avea de câştigat din eforturile depuse 
pentru pace. […] 

Europa nu se va construi dintr-odată sau ca 
urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete 

care vor genera o solidaritate reală, un interes 
reciproc şi dorinţa de a desfăşura acţiuni comune. 
Alăturarea naţiunilor europene presupune eliminarea 
antagonismului secular […]. 

[…] Prin punerea în comun a producţiei industriale de 
bază şi prin instituirea unei Înalte Autorităţi, ale cărei 
decizii vor avea caracter obligatoriu pentru Franţa, 
Germania şi alte state membre, aceste propuneri vor 
conduce la crearea primei baze concrete a unei 
Federaţii Europene, indispensabilă pentru menţinerea 
păcii mondiale […].” 

Clasa va fi împărţită în 
trei grupe. Fiecare grupă 

va căuta alte declaraţii celebre 
care au pledat pentru procesul de 
integrare europeană. 

Fiecare grupă va citi textul cu 
atenţie şi îl va prezenta apoi în 
faţa clasei, folosind şi imagini. 
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Mitul Europei 

Care este rolul mi-

tului? Ce anume 

înţelegi prin mit? 

Este un concept 

diferit de trecut? 

Pe care dintre monede-

le euro a fost reprezen-

tată Europa? 

Cum este reprezenta-

tă Europa de către 

pictori? 

vestică a lumii cunoscute.  

Primele mărturii scrise despre mitul Europei 

datează din secolul al VIII-lea î.Hr. şi se găsesc în 

operele lui Homer şi Hesiod. 

Zeus s-a îndrăgostit de Europa, frumoasa fiică a 

lui Agenor, regele oraşului fenician Tir. Zeus s-a 

hotărât s-o seducă şi a luat forma unui taur alb, 

pentru a se putea apropia de ea. El a răpit-o pe 

Europa şi a dus-o pe spinarea sa până pe insula Creta. Potrivit mitului, din 

relaţia lor s-au născut trei fii: Minos, Rhadamanthus şi Sarpedon. Pentru a-i 

celebra pe Minos şi pe mama sa, grecii au numit ţinuturile şi continentele 

aflate la nord de Grecia „Europa” [http://en.wikipedia.org/wiki/Europe_%

28mythology%29]. 

 

   

De gândit 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

Activităţi de învăţare 

1. O comparatie privind diferitele opinii în ceea ce priveşte procesul de coop-

erare Europeană  

Demonstraţie în Copenhaga împotriva aderării Danemarcei la Comunitatea 

Europeană (1972) 

Care este ideea pe care o transmite această imagine? Gândeşte-te şi explică dacă această 

idee trebuie împărtăşită sau nu . 

 

Desen al lui Michael Koelsch, publicat în revista americană The New Republic (precum 

şi de Courier International, în iunie 2003), 

 

Care este ideea pe care o transmite această imagine? Gândeşte-te şi explică dacă această 

idee este realistă. 
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2. Drumul lung şi întortocheat spre Uniunea Europeană: de la conflict la 
cooperare  

Profesorul împarte clasa în mici grupuri. Fiecare grup va căuta informaţii 
pentru a răspunde la următoarele întrebări (*): Ce consecinţe a avut cel de-
al Doilea Război Mondial în Europa? În ce situaţie se afla Europa după con-
flict? De ce este considerat acest moment punctul de pornire al procesului 
de integrare europeană în statele europene occidentale? (*) Recomandare: 
profesorul poate indica elevilor motivele pentru care statele din Europa de 
Est nu au participat la acest proces de integrare.  

La sfârşit, grupele se vor reuni pentru a face o prezentare a concluziilor 
privind consecinţele celui de-al Doilea Război Mondial în Europa şi relaţia 
acestuia cu începutul procesului de integrare europeană. 

Grupele pot folosi, între altele, următoarele site-uri web pentru mai multe infor-
maţii:  
 http://europa.eu/about-eu/eu-history  

http://www.youtube.com/watch?v=U2G_2fj4cqg   

http://www.youtube.com/watch?v=pUt7Lr3lubc&feature=related  

 

3.  Scrie în tabelul cronologic principalele etape (minimum 5) ale procesului de construcţie 

europeană  

 
 

Declaraţia Schuman; Tratatele de la Roma; Căderea Zidului Berlinului; Tratatul de la Maastricht; 

Acordul Schengen; euro; Tratatul de la Lisabona, aflat acum în vigoare; Europa 2020 

 

Cunoşti vreo strategie de stimulare a memoriei? Descrie strategia pe care tocmai ai folosit-o pentru 

a rezolva exerciţiul nr. 3. 
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Ai acoperit acum următoarele subiecte: 

Etapele procesului de cooperare europeană 

Fondatorii UE 

Principalele tratate europene 

Originea şi reprezentarea numelui „Europa”  

  TABEL CRONOLOGIC 
Date        

 Etape               

http://europa.eu/about-eu/eu-history
http://www.youtube.com/watch?v=U2G_2fj4cqg
http://www.youtube.com/watch?v=pUt7Lr3lubc&feature=related

