
1	  
	  

ECLIPSE – ÎNV�ȚAREA CET��ENIEI EUROPENE  
ÎN CADRUL UNUI PROGRAM PENTRU ÎNV���MÂNTUL SECUNDAR 
 
 
 

ECLIPSE: TEST DE CUNOŞTINŢE (ante) 
 
Vârstă __________  Gen     M   F       Clasă __________            
  
Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos și indicați, pentru fiecare dintre acestea, răspunsul corect 
prin încercuirea literei corespunzătoare răspunsului corect. Întrebările au un singur răspuns 
corect şi complet. 

 
a) Drepturile omului astăzi şi responsabilităţile fiecăruia 
 
 
1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului: 
 
A este acceptată de către toate ţările de pe glob 
B este acceptată de către ţările care au semnat şi ratificat acest document 
C este respectată doar în ţările europene 
D este parte integrantă a legislaţiei europene 
 
2. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2000): 
 
A prescrie drepturile ţării tale  
B prescrie drepturile cetăţenilor europeni (demnitate, libertate etc.) 
C prescrie drepturile tuturor cetăţenilor de pe glob 
D descrie măsurile pe care trebuie să le ia ţările europene pentru a îmbunătăţi siguranţa autovehiculelor  
 

 
3. Care dintre următoarele situaţii constituie o „discriminare”? 
 
A Un imigrant şi un lucrător local prestează aceeaşi muncă, dar imigrantul câştigă mai puţini bani   
B Unei persoane i se refuză accesul într-un cinematograf, pentru că toate biletele s-au vândut 
C Un tânăr nu este admis la universitate, pentru că a avut note mici 
D O persoană este trimisă la închisoare, deoarece a fost condamnată pentru o infracţiune 
 
b) Identitate (la nivel local, naţional, european şi global), diversitate socială şi culturală 
 
 
4. Ce înseamnă „a avea prejudecăţi”? 
 
A A judeca oamenii în funcţie de grupurile de care aparţin (rasă, religie, ţară, gen etc.) 
B A emite judecăţi  justificate despre oameni 
C A displăcea pe cineva din cauză că a făcut ceva anume 
D A displăcea pe cineva din cauză că a spus ceva anume 
 
5. Învăţarea unei limbi străine te poate ajuta: 
 
A să găseşti un loc de muncă în ţara ta  
B să comunici şi să-i înţelegi pe oamenii din alte ţări 
C să găseşti o slujbă sau să efectuezi studii în altă ţară 
D toate variantele de mai sus 
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6. Care este procentajul imigranţilor din ţara ta (2012)? 
 
A 3% 
B 5% 
C sub 1% 
D peste 5% 
 
c) Ce este Uniunea Europeană? Europa în viaţa de zi cu zi 
 
 
7. Uniunea Europeană este alcătuită din: 
 
A toate ţările din Europa 
B 30 de ţări europene 
C 28 de ţări europene 
D 12 ţări europene 
 
8. Câţi locuitori sunt în UE? 
 
A circa 200 de milioane 
B circa 400 de milioane 
C circa 500 de milioane 
D circa 900 de milioane 
 
9. Ce înseamnă „libera circulaţie a bunurilor”? 
 
A Posibilitatea de a cumpăra şi vinde bunuri în diversele ţări ale lumii fără a plăti taxe vamale 
B Posibilitatea de a cumpăra şi vinde bunuri în toate ţările europene plătind taxe vamale reduse 
C Posibilitatea de a cumpăra şi vinde bunuri în diverse ţări din cadrul Uniunii Europene fără a plăti taxe 

vamale 
D O complicaţie importantă pentru comerţul intern 
 
10. Fiecare ţară din Uniunea Europeană: 
 
A cedează integral suveranitatea proprie Uniunii Europene 
B cedează o parte a suveranităţii sale instituţiilor Uniunii Europene 
C nu își cedează suveranitatea  
D trebuie să se supună ordinelor venite de la Bruxelles 
 
11. Informaţii despre procesul de Cooperare Europeană sunt disponibile: 
 
A în manualele şcolare 
B în presa cotidiană şi pe website-ul Uniunii Europene 
C la Centrele de Documentare Europeană 
D toate variantele de mai sus 
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d) Cetăţenie europeană 
 
 
12. Având „cetăţenie europeană”: 
 
A nu-ţi pierzi cetăţenia naţională 
B poţi dobândi cetăţenia oricărei ţări din Uniunea Europeană 
C poţi dobândi cetăţenia oricărei ţări din Europa 
D îţi pierzi cetăţenia naţională 
 
13. Dacă lucrezi/studiezi într-o altă ţară a Uniunii Europene, atunci când ai o problemă de 
sănătate: 
 
A eşti tratat/ă în acelaşi fel ca şi cetăţenii ţării gazdă 
B trebuie să plăteşti doctorul 
C trebuie să ai o asigurare privată de sănătate în ţara respectivă 
D trebuie să plăteşti pentru medicamente  
 
14. În ce domeniu se regăsesc reglementările UE în viaţa de zi cu zi a cetăţenilor europeni? 
 
A Peisaj şi vreme 
B Mărfuri din supermarketuri, reguli pentru jucării, maşini, monedă comună 
C Casă şi grădină 
D Toate variantele de mai sus 
 
15. Putem să respectăm proprietatea publică şi bunurile comune dacă: 
 
A ascultăm muzică la volum maxim în locuri publice 
B pictăm graffiti pe clădiri 
C avem în vedere drepturile altora, precum şi pe cele proprii 
D toate variantele de mai sus 
 
16. Ce reprezintă Uniunea Europeană în contextul global? 
 
A Este un continent foarte întins şi bogat 
B Este o mică parte a globului, cu un capital uman ridicat 
C Este o ţară mică şi săracă 
D Este o parte a globului cu resurse naturale imense, ca de exemplu aur şi petrol  
 
17. În care dintre următoarele ţări trebuie să prezinţi paşaportul pentru a trece graniţa în acea 
ţară? 
 
A Ucraina 
B Franţa 
C Irlanda 
D Olanda 
 
 
 
 



4	  
	  

ECLIPSE – ÎNVĂŢÂND DESPRE CETĂŢENIA EUROPEANĂ 
ÎN CADRUL UNUI PROGRAM PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR 
 
 
 
e) Istoria procesului de cooperare europeană 
 
 
18. Care au fost valorile de bază şi misiunea procesului de cooperare europeană? 
 
A Continuarea celui de-al Doilea Război Mondial 
B Instaurarea păcii şi promovarea creşterii economice în ţările europene membre 
C Susţinerea Chinei 
D Instituirea dominaţiei unor ţări asupra altora 
 
19. Când a fost înfiinţată oficial Comunitatea Europeană? 
 
A 1919 
B 1945 
C 1957 
D 2009 
 
20. Tratatul de la Lisabona: 
 
A reprezintă Constituţia Europeană 
B este tratatul care reglementează cooperarea europeană începând cu 2009 
C reprezintă punctul de pornire al UE 
D este un plan pentru un viitor Tratat European 
 
f) Funcţionarea instituţiilor europene 
 
 
21. Membrii Parlamentului European sunt: 
 
A aleşi direct de către cetăţenii Uniunii Europene 
B aleşi direct de către toţi cetăţenii din spaţiul european 
C desemnaţi de către guvernele statelor europene 
D desemnaţi de către parlamentele statelor din Uniunea Europeană  
 
22. Cunoşti un membru al Parlamentului European ales în ţara/regiunea ta? 
 
A Elena Udrea 
B Monica Macovei 
C Alina Gorghiu 
D Dinu Patriciu 
 
23. Câte ţări din UE folosesc moneda comună drept monedă oficială? 
 
A Toate ţările europene folosesc moneda euro 
B 21 de ţări europene folosesc moneda euro 
C 18 ţări europene folosesc moneda euro 
D 12 ţări europene folosesc moneda euro 
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24. Cine este Preşedintele Comisiei Europene (2010- 2014)? 
 
A Jacques Delors 
B Manuel Barroso 
C Romano Prodi 
D Herman Van Rompuy 
 
 
Gata! 
Mulţumim pentru cooperare! 


