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 Au început înscrierile 

la Gala Națională a 

Voluntarilor, editia 

2013 

Federaţia VOLUM alături de 

partenerii să dă startul 

nominalizărilor la cea de-a 

treia ediţie aGalei Naţionale a 

Voluntarilor, singura 

competiţie naţională ce 

premiază meritele 

voluntariatului din toate 

domeniile de activitate. 

http://ec.europa.eu/romania/

news/25102013_au_inceput_i

nscrierile_la_gala_nationala_a

Europa în lume 

Relaţiile Uniunii Europene cu restul lumii includ activităţi comerciale, umanitare, sprijin pentru 

dezvoltare şi activităţi specifice la nivel regional. Uniunea Europeană este, la nivel global, o forţă 

pe plan economic, comercial şi monetar. Politica comercială comună a fost prevăzută de 

Tratatul de la Roma (1957), fiind unul dintre principalele instrumente pentru integrarea pieţelor 

naţionale într-o piaţă unică, vizându-se accelerarea creşterii economice, dar şi creşterea 

eficienţei şi competitivităţii. Uniunea Europeană sprijină regulile Organizaţiei Mondiale a 

Comerţului, în cadrul căreia are o influenţă considerabilă, asemănătoare celei de care se bucură 

în cadrul organismelor specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Uniunea Europeană menţine relaţii diplomatice cu aproape toate statele lumii. A încheiat 

parteneriate strategice cu actori cheie internaţionali şi a semnat acorduri de asociere cu o serie 

de state din vecinătatea sa. Uniunea este reprezentată în ţările terţe prin 136 de Delegaţii cu 

funcţii similare cu cele ale ambasadelor. 

Date fiind aspectele comune în relaţiile cu ţările aflate în aceeaşi regiune, au fost create o serie 

de politici regionale, cum ar fi Politica Europeană de vecinătate, care promovează consolidarea 

relaţiilor cu 16 ţări vecine (Algeria, Armenia, Azerdbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, 

Iordania, Liban, Libia, Maroc, Teritoriile Palestiniene Ocupate, Siria, Turcia şi Ucraina), sau 

Politica pentru dezvoltare, care include relaţia cu state din Africa, Caraibe, Pacific (ACP), dar şi 

America Latină şi Asia. 

Interesele şi valorile Uniunii Europene sunt comune tuturor statelor sale membre, iar apărarea 

acestora pe scena internaţională se poate face mult mai eficient printr-o singură voce decât în 

fiecare stat în parte. De aceea a fost creată, prin Tratatul de la Lisabona, o nouă funcţie la nivelul 

instituţiilor UE: Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, 

care ocupă, în acelaşi timp, şi funcţia de vicepreşedinte al Comisiei. Acesta are rolul de a face 

propuneri, de a pune în practică politica externă în numele Consiliului şi de a reprezenta 

Uniunea pe plan internaţional. 

 

Serviciul European de Acţiune Externă 
SEAE este corpul diplomatic al Uniunii 

Europene. El îl sprijină pe 
responsabilul UE pentru afaceri 
externe (Înaltul Reprezentant al 
Uniunii Europene pentru afaceri 
externe şi politica de securitate, 
Catherine Ashton) în 
gestionarea politicii externe şi de 
securitate comună. 

SEAE are delegaţii în toată lumea, 

desfăşurându-şi activitatea în numele 

http://ec.europa.eu/romania/news/25102013_au_inceput_inscrierile_la_gala_nationala_a_voluntarilor_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/25102013_au_inceput_inscrierile_la_gala_nationala_a_voluntarilor_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/25102013_au_inceput_inscrierile_la_gala_nationala_a_voluntarilor_ro.htm


BULETIN INFORMATIV 
Publicatie de informare europeana realizata de Centrul de Informare Europe Direct Craiova 

Numarul 4, Iulie-August 2013 

 

2 
 

_voluntarilor_ro.htm

 

 

 

 Extinderea UE: 

priorități pentru 2014 

În cadrul unei serii de rapoarte 

anuale, Comisia Europeană 

recomandă acordarea 

statutului de ţară candidată în 

cazul Albaniei și, pentru a 

cincea oară consecutiv, 

deschiderea negocierilor de 

aderare cu fosta Republică 

Iugoslavă a Macedoniei. De 

asemenea, Comisia evaluează 

progresele realizate în ultimul 

an de celelalte ţări din Balcanii 

de Vest și de Turcia în direcţia 

aderării la UE. Având în vedere 

decizia Guvernului Islandei de 

a suspenda negocierile de 

aderare, un raport simplificat 

privind Islanda face bilanţul 

stadiului actual al situaţiei din 

perspectiva alinierii la UE. 

http://ec.europa.eu/romania/

news/17102013_extinderea_u

cetăţenilor europeni şi reprezentând UE în ansamblu. 

Uniunea Europeană este un actor important pe piaţa globală, de aceea trebuie să menţină în 

permanenţă relaţii diplomatice adecvate cu celelalte ţări din Europa sau din lume. UE este 

reprezentată de o reţea complexă de peste 136 delegaţii, care funcţionează similar cu 

ambasadele. 
Relaţiile cu alte organisme ale UE 
SEAE funcţionează autonom faţă de celelalte organisme ale UE, însă are răspunderea legală 
de a garanta că politicile sale sunt în acord cu celelalte politici ale Uniunii. 

În acest scop, Înaltul Reprezentant este în acelaşi timp şi vicepreşedinte al Comisiei Europene 

şi preşedinţe al Consiliului afaceri externe. SEAE îl sprijină pe Înaltul Reprezentant şi în 
îndeplinirea acestor atribuţiuni. 

Pentru mai multe detalii accesați site-ușl oficial al SEAE http://eeas.europa.eu/index_ro.htm 

 

EUtube 

Canalul oficial Youtube 

al Uniunii Europene. 

Puteți găsi aici informații relevante de ultimă oră despre politicile UE.  

 

 

Crearea unui spațiu de libertate, securitate 

și justiție: Schengen  

Libertatea, securitatea şi justiţia sunt caracteristicile spaţiului pe care îl asigură Uniunea 

Europeană pentru cetăţenii săi. Aceştia pot circula liber şi se pot stabili oriunde pe teritoriul 

Uniunii Europene. Pentru ca desfiinţarea controlului la frontierele interne să nu ducă la apariţia 

unor probleme de securitate, sunt necesare măsuri pentru întărirea securităţii la graniţele 

externe ale Uniunii, combaterea imigraţiei ilegale, a infracţionalităţii, a terorismului. Un loc 

important îl ocupă, în acest domeniu, Spaţiul Schengen. 

http://ec.europa.eu/romania/news/25102013_au_inceput_inscrierile_la_gala_nationala_a_voluntarilor_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/25102013_au_inceput_inscrierile_la_gala_nationala_a_voluntarilor_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/17102013_extinderea_ue_prioritati_pentru_2014_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/17102013_extinderea_ue_prioritati_pentru_2014_ro.htm
http://eeas.europa.eu/index_ro.htm
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 Lumi paralele la 

Bucureşti şi Bruxelles 

– Banii europeni 

Ajunsă deja la a XI-a ediţie, 

manifestarea înseamnă zeci de 

întîlniri cu membri ai 

administraţiilor locale, ai 

Comitetului Regiunilor, ai 

Comisiei Europene, 

bineînţeles, împreună cu mass-

media. Se discută, evident, 

despre dezvoltarea regională.   

http://dilemaveche.ro/sectiun

e/ce-lume-traim/articol/lumi-

paralele-bucuresti-bruxelles-

banii-europeni

 

 O mai bună protecție 

a consumatorilor 

europeni care 

descarcă de pe 

internet jocuri, cărți 

electronice, materiale 

video și muzică 

Datorită acţiunii comune 

întreprinse de statele membre 

ale UE și Comisia Europeană, 

116 pagini de internet care 

Spatiul Schengen reprezintă o zonă de libertate de mişcare unde controalele la frontierele 

interne ale statelor semnatare au fost eliminate. România trece în acest moment prin procesul 

de aderare la spaţiul Schengen, lucrând continuu pentru îndeplinirea tututor condiţiilor 

necesare legate de frontiere maritime, aerine, terestre, de cooperare poliţienească şi altele. 

Scurt istoric 

La inceputul anilor 80, a demarat, la nivel european, o discutie in legatura cu importanta 

termenului libertate de miscare. In anul 1984, fostul cancelar german Helmut Kohl s-a intalnit 

cu presedintele de atunci al Frantei, François Mitterand, la trecerea frontierei « Goldene Brenn 

» din apropiere de Saarbrücken. Aici au luat decizia de a elimina controalele la frontiera dintre 

Germania si Franta. Nici unul din ei nu banuise atunci ce insemnatate vizionara va avea pe viitor 

acest gest pentru o Europa fara granite interne si fara controale la frontiera dintre state.  

Viziunea lor a condus intr-o prima faza la un acord intre Germania, Franta, Tarile de Jos, Belgia 

si Luxemburg, incheiat in 1985 pe nava "Astrid" pe raul Mosel, in dreptul micii localitati de 

frontiera Schengen din Luxemburg.  

A urmat semnarea Conventiei de Implementare a Acordului Schengen, in data de 19 iunie 1990. 

In momentul intrarii in vigoare, in anul 1995, aceasta a eliminat controalele la frontierele 

interne ale statelor semnatare si a creat o singura frontiera externa unde controalele se 

desfasoara conform unui set de reguli clare. 

State Membre ale Acordului:  

În prezent, 26 state europene sunt membre cu drepturi depline în Acordul Schengen: 

 

Belgia 
 

Italia 
 

Danemarca 

 

Franţa 
 

Portugalia 
 

Suedia 

 

Germania 
 

Spania 
 

Finlanda 

 

Luxemburg 
 

Grecia 
 

Islanda 

 

Olanda 
 

Austria 
 

Norvegia 

 

Cehia 
 

Estonia 
 

Letonia 

 

Lituania 
 

Malta 
 

Polonia 

 

Slovacia 
 

Slovenia 
 

Ungaria 

http://ec.europa.eu/romania/news/17102013_extinderea_ue_prioritati_pentru_2014_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/17102013_extinderea_ue_prioritati_pentru_2014_ro.htm
http://dilemaveche.ro/sectiune/ce-lume-traim/articol/lumi-paralele-bucuresti-bruxelles-banii-europeni
http://dilemaveche.ro/sectiune/ce-lume-traim/articol/lumi-paralele-bucuresti-bruxelles-banii-europeni
http://dilemaveche.ro/sectiune/ce-lume-traim/articol/lumi-paralele-bucuresti-bruxelles-banii-europeni
http://dilemaveche.ro/sectiune/ce-lume-traim/articol/lumi-paralele-bucuresti-bruxelles-banii-europeni
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comercializează jocuri digitale, 

cărţi, materiale video și muzică 

au fost aliniate la legislaţia UE 

privind protecţia 

consumatorilor. 

http://ec.europa.eu/romania/

news/14102013_o_mai_buna

_protectie_a_consumatorilor_

europeni_care_descarca_mat

eriale_de_pe_internet_ro.htm 

 

 ZILELE PORȚILOR 

DESCHISE: Regiunile și 

orașele Europei iau 

startul spre 2020 și 

spre investițiile în 

creșterea economică 

Peste 5 500 de reprezentanţi ai 

unor regiuni și orașe din 

întreaga Europă vor face 

schimb de opinii și metode 

privind modul în care 

următoarea generaţie de 

investiţii în cadrul politicii 

regionale a UE poate readuce 

Europa pe calea creșterii 

economice, a creării de locuri 

 

Elvetia 
 

Liechtenstein   
 

 

Viitoare State Membre ale Acordului Schengen 

 

Bulgaria 
 

Cipru 
 

Romania 

 

 4 state semnatare ale Acordului Schengen, care nu sunt state membre ale Uniunii 

Europene, respectiv: 

1)Islanda    

2)Norvegia  

3)Elvetia 

4) Liechtenstein 

2 state membre ale Uniunii Europene, au decis sa nu aplice in totalitate acquis-ul Schengen, dar 

colaboreaza cu statele membre Schengen in anumite domenii, respectiv: 

1)Irlanda 

2)  Marea Britanie 

Libera circulație a persoanelor 

Libera circulaţie a persoanelor în spaţiul Schengen este un drept,nu doar pentru mai mult de o 

jumătate de miliard de cetăţeni europeni, ci și pentru resortisanţii din ţările terţe care se afl ă 

în mod legal în spaţiul Schengen. Cetăţenii străini care rezidă în spaţiul Schengen benefi ciază 

de acest drept, fără a avea nevoie de viză, pe perioada de valabilitate a permisului lor de 

rezidenţă. Cetăţenii străini care călătoresc în interiorul spaţiului Schengen sunt liberi să facă 

acest lucru pentru perioade care nu depășesc 90 de zile în decurs de șase luni. 

 

 

http://ec.europa.eu/romania/news/14102013_o_mai_buna_protectie_a_consumatorilor_europeni_care_descarca_materiale_de_pe_internet_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/14102013_o_mai_buna_protectie_a_consumatorilor_europeni_care_descarca_materiale_de_pe_internet_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/14102013_o_mai_buna_protectie_a_consumatorilor_europeni_care_descarca_materiale_de_pe_internet_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/14102013_o_mai_buna_protectie_a_consumatorilor_europeni_care_descarca_materiale_de_pe_internet_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/14102013_o_mai_buna_protectie_a_consumatorilor_europeni_care_descarca_materiale_de_pe_internet_ro.htm
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de muncă și a stimulării 

competitivităţii. 

http://ec.europa.eu/romania/

news/04102013_saptamana_e

uropeana_a_regiunilor_si_ora

selor_ro.htm

 

 Orașul pe care ni-l 

dorim: soluții durabile 

pentru orașele 

europene 

În datele de 19 și 20 

septembrie, în cadrul 

campanieiLumea pe care o 

vrei , specialiști în domeniul 

urbanismului din toată 

Uniunea Europeană au 

fost invitaţi în capitala daneză 

Copenhaga pentru a prezenta 

soluţii durabile de eficienţă 

energetică puse în practică. 

Specialiștii participanţi provin 

din Bulgaria, Danemarca, 

Estonia, Finlanda, Franţa, 

Germania, Lituania, Polonia și 

Marea Britanie.  

http://ec.europa.eu/romania/

news/20092013_solutii_durab

ile_pentru_orasele_europene

_ro.htm

 

 Mediu: UE propune 

noi măsuri pentru 

protejarea 

biodiversității 

EURES 

Un mod simplu de a afla informaţii 

despre locurile de muncă şi ofertele de 

educaţie din Europa 

Reţeaua EURES vă informează în legătură cu posturile 

vacante din 32 de ţări europene, CV-urile candidaţilor 

interesaţi, ce trebuie să ştiţi dacă doriţi să locuiţi şi să 

munciţi în străinătate şi multe altele. 

Scopul EURES este de a oferi informaţii, recomandări şi servicii de recrutare/plasare (găsire a 

candidatului/locului de muncă potrivit) în beneficiul lucrătorilor şi angajatorilor, precum şi al 

oricărui cetăţean care doreşte să beneficieze de principiul liberei circulaţii a persoanelor.  

EURES dispune de o reţea umană formată din peste 850 de consilieri EURES care se află în 

contact zilnic cu solicitanţii de locuri de muncă şi angajatorii din întreaga Europă.  

În regiunile transfrontaliere europene, EURES joacă un rol important în furnizarea de informaţii 

referitoare la toate tipurile de probleme legate de naveta peste frontieră cu care se confruntă 

lucrătorii şi angajatorii, precum şi de asistenţă pentru soluţionarea acestora. 

Înfiinţat în 1993, EURES este o reţea de cooperare între Comisia Europeană, serviciile publice 

de ocupare a forţei de muncă din statele membre ale SEE (ţările UE plus Norvegia, Islanda şi 

Liechtenstein) şi alte organizaţii partenere. Elveţia participă, de asemenea, la reţeaua EURES. 

Resursele reunite ale organizaţiilor membre şi partenere ale EURES oferă reţelei o bază solidă, 

astfel încât aceasta să poată oferi servicii de calitate înaltă atât pentru lucrători, cât şi pentru 

angajatori. 

Cetăţenii din orice stat membru al Uniunii Europene pot lucra în oricare alt stat membru dacă 

au un contract de muncă. În acest sens, ei respectă aceeaşi legislaţie şi beneficiază de aceleaşi 

avantaje ca şi cetăţenii ţării unde muncesc. 

Un tratament egal se aplică în ce priveşte condiţiile care reglementează angajarea şi munca, 

remunerarea, demiterea, reintegrarea ocupaţională sau reangajarea după o perioadă de şomaj. 

Accesul la un loc de muncă poate depinde de deţinerea anumitor calificări, diplome, experienţă 

profesională sau de cunoaşterea unei limbi. 

În acest sens, vă stă la dispoziţie în primul rând site-ul EURES al cărui scop este de a oferi 

informaţii, recomandări şi servicii de recrutare/plasare în beneficiul lucrătorilor şi angajatorilor, 

precum şi al oricărui cetăţean care doreşte să beneficieze de principiul liberei circulaţii a 

persoanelor. 

De asemenea, în vederea facilitării obţinerii unui loc de muncă de către tineri în ţările din 

Uniunea Europeană, a fost creat programul "Primul tău loc de muncă EURES". Parte a 

iniţiativelor Tineretul în mișcare și Oportunităţi pentru tineret, programul are ca obiectiv pentru 

http://ec.europa.eu/romania/news/04102013_saptamana_europeana_a_regiunilor_si_oraselor_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/04102013_saptamana_europeana_a_regiunilor_si_oraselor_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/04102013_saptamana_europeana_a_regiunilor_si_oraselor_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/04102013_saptamana_europeana_a_regiunilor_si_oraselor_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/20092013_solutii_durabile_pentru_orasele_europene_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/20092013_solutii_durabile_pentru_orasele_europene_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/20092013_solutii_durabile_pentru_orasele_europene_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/20092013_solutii_durabile_pentru_orasele_europene_ro.htm
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împotriva unor specii 

invazive problematice 

Comisia Europeană a 

propus un nou act legislativ 

pentru prevenirea și 

gestionarea ameninţării 

crescânde pe care o reprezintă 

speciile invazive. În Europa 

există în prezent peste 12 000 

de specii alogene. Aproximativ 

15 % din acestea sunt invazive 

și se află într-o creștere rapidă. 

Propunerea a fost concepută 

ca reacţie la problemele care 

sunt cauzate de aceste specii 

alogene invazive și care se 

manifestă pe tot mai multe 

planuri 

http://ec.europa.eu/romania/

news/09092013_noi_masuri_

pentru_protejarea_biodiversit

atii_ro.htm 

 

 

perioada 2012-2014 oferirea de sprijin pentru circa 5000 de tineri în găsirea un loc de muncă 

într-o ţară din Uniunea Europeană.  

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

FSE este principalul instrument prin care Europa susţine crearea de 

locuri de muncă, ajută oamenii să obţină locuri de muncă mai bune și 

asigură oportunităţi profesionale mai echitabile pentru toţi cetăţenii UE. 

Fondul funcţionează prin investiţii în capitalul uman al Europei – 

angajaţii, tinerii și toţi cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă. 

Finanţarea FSE de 10 miliarde EUR pe an îmbunătăţește perspectivele 

de angajare pentru milioane de europeni, în special pentru cei cărora le 

este dificil să își găsească de lucru. 

Uniunea Europeană și-a asumat angajamentul de a crea locuri de muncă 

mai multe și mai bune și o societate favorabilă incluziunii sociale. Acestea sunt obiectivele centrale ale 

strategiei Europa 2020pentru a genera o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în UE. Criza 

economică actuală accentuează și mai mult dificultatea acestei provocări. FSE joacă un rol important în 

realizarea obiectivelor Europei și în atenuarea consecinţelor crizei economice – în special a creșterii 

șomajului și a nivelurilor de sărăcie. 

Proiecte pentru oameni 

FSE nu este o agenţie de ocupare a forţei de muncă – acesta nu face reclamă locurilor de muncă. În 

schimb, Fondul finanţează zeci de mii de proiecte locale, regionale și naţionale deâpe întreg teritoriul 

Europei pe tema ocupării forţei de muncă: de la proiecte mici derulate de organizaţii de caritate de cartier 

pentru a ajuta persoanele locale cu dizabilităţi să își găsească un loc de muncă adecvat, până la proiecte 

de anvergură naţională, care promovează formarea vocaţională în rândul întregii populaţii. 

Proiectele FSE prezintă o mare varietate în ceea ce privește natura, amploarea și obiectivele lor și se 

adresează unor grupuri-ţintă foarte diverse. Există proiecte care vizează sistemele de învăţământ, 

http://ec.europa.eu/romania/news/09092013_noi_masuri_pentru_protejarea_biodiversitatii_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/09092013_noi_masuri_pentru_protejarea_biodiversitatii_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/09092013_noi_masuri_pentru_protejarea_biodiversitatii_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/09092013_noi_masuri_pentru_protejarea_biodiversitatii_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
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profesorii și elevii, tinerii și vârstnicii aflaţi în căutarea unui loc de muncă și potenţialii întreprinzători 

proveniţi din toate mediile. Oamenii reprezintă centrul atenţiei FSE. 

Cine poate benefi cia de finanțare din FSE? 

Finanţarea din FSE este disponibilă prin regiunile și statele membre. FSE nu fi nanţează proiecte 

direct de la Bruxelles. Programele FSE sunt implementate prin proiecte individuale derulate de către 

organizaţiile participante, care pot fi de numeroase tipuri, cum ar fi administraţii publice, companii, 

ONG-uri și parteneri sociali activi în domeniul ocupării forţei de muncă și al incluziunii sociale. 

Organizaţiile interesate trebuie să contacteze Autoritatea de Management pentru FSE din ţara sau 

regiunea lor. 

 

Pentru școli 

Programul e-Twining- Comunitatea școlilor din Europa 

Ce este și ce face eTwinning ? 

eTwinning  este comunitatea şcolilor din Europa. 

eTwinning oferă personalului didactic (profesori, directori, 

bibliotecari etc.) ce activează în şcolile din ţările europene 

participante o platformă de comunicare, colaborare, demarare 

proiecte şi schimb de informaţii, pe scurt, un spaţiu în care să simtă 

că fac parte din cea mai palpitantă comunitate educaţională din 

Europa. 

Acţiunea eTwinning promovează colaborarea şcolară în Europa prin intermediul tehnologiilor 

comunicării şi informaţiei (TIC), oferind asistenţă, instrumente de lucru şi servicii şcolilor. 

Portalul eTwinning (www.etwinning.net) este punctul central de întâlnire şi de lucru al acţiunii. Portalul 

este disponibil în 25 de limbi şi numără circa 170.000 de membri şi peste 5324 de proiecte* din toată 

Europa. De asemenea, portalul pune la dispoziţia cadrelor didactice instrumente online cu ajutorul 

cărora pot căuta parteneri, pot demara proiecte, pot face schimb de idei şi bune practici şi pot începe 

să colaboreze imediat graţie gamei variate de instrumente personalizate de pe platforma eTwinning. 

Lansat în 2005 drept principala acţiune a Programului eLearning al Comisiei Europene, eTwinning a 

fost integrat pe deplin în Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii, începând cu 2007. Biroul Central 

de Asistenţă eTwinning este administrat de European Schoolnet, un parteneriat internaţional format 

din 33 ministere europene ale educaţiei, ce concepe instrumente de învăţare pentru şcolile, cadrele 

didactice şi elevii din Europa. La nivel naţional, eTwinning beneficiază şi de sprijinul a 35 de Birouri 

Naţionale de Asistenţă. 

http://www.etwinning.net/
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Publicatia ediției 

Cum funcţionează Uniunea Europeană Ghidul instituţiilor UE pentru fiecare 
Uniunea Europeană (UE) este unică. Nu este un stat 

federal, precum Statele Unite ale Americii, deoarece 

statele membre ale UE rămân naţiuni suverane 

independente. De asemenea, nu este pur și simplu o 

organizaţie interguvernamentală, precum Organizaţia 

Naţiunilor Unite, deoarece ţările membre pun în comun 

o parte a suveranităţii lor și obţin, astfel, o mai mare 

putere și influenţă colectivă decât în cazul în care ar 

acţiona în mod individual. Suveranitatea este pusă în 

comun prin adoptarea de decizii comune la nivelul unor 

instituţii comune precum Parlamentul European, care este ales de cetăţenii UE, și Consiliul European și Consiliul 

care, ambele, reprezintă guvernele naţionale. Aceste instituţii iau decizii pe baza propunerilor prezentate de 

Comisia Europeană, care reprezintă interesele UE în ansamblu. Dar care este activitatea fiecăreia dintre aceste 

instituţii? Cum colaborează ele? Care sunt responsabilităţile lor? Această broșură vă oferă răspunsurile. Aici 

găsiţi, de asemenea, o scurtă prezentare a agenţiilor și a altor organisme care sunt implicate în activitatea Uniunii 

Europene. Obiectivul acestui ghid este de a vă oferi o incursiune utilă în procesul decizional al UE.Broșura face 

parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acţionează UE în diverse 

domenii de competenţă, din ce motive și cu ce rezultate. Pentru a citi și descărca broșurile disponibile, accesaţi: 

europa.eu/pol/index_ro.htm 

 
 


