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Scurt Ghid despre 
UE

V-ați întrebat vreodată ce țări ale UE utilizează moneda 
euro sau ce înseamnă să faci parte din spațiul Schengen? 
Ce este Pactul verde european și cum vă va îmbunătăți 
viața? Ce face mai exact UE pentru dumneavoastră și de 
unde vin banii folosiți pentru a plăti pentru toate aceste 
lucruri? Continuați să citiți pentru a afla tot ce trebuie să 

știți despre UE.
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Ce este 
Uniunea Europeană?
Uniunea Europeană (UE) este o uniune economică și politică unică între 27 de țări 
europene. Acestea colaborează pentru o viață mai bună pentru persoanele din 
Europa și chiar și din afara acesteia.

UE lucrează pentru pacea, prosperitatea și bunăstarea cetățenilor săi de mai mult 
de 60 de ani. De la șase țări fondatoare (sau state membre) în anii ’50, ea s-a 
transformat într-o uniune formată din 27 de țări, cu o populație de aproape 450 de 
milioane de persoane.

Ceea ce a început ca un proiect economic menit să contribuie la creșterea nivelului 
de trai în Europa postbelică a dus la crearea celei mai mari piețe unice din lume, în 
care persoanele, bunurile, serviciile și banii pot circula liber. De-a lungul deceniilor, 
activitatea UE s-a extins pentru a acoperi domenii în care cooperarea dintre țări 
produce rezultate mai bune. Țările care fac parte din UE consideră că, lucrând 
împreună, sunt mai puternice și mai capabile să facă față provocărilor majore 
actuale, precum COVID-19, schimbările climatice și transformarea digitală a 
societății noastre.

Acest ghid conține numeroase informații utile cu privire la UE și la activitatea ei și 
vă oferă sfaturi legate de sursele din care puteți obține mai multe informații.

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_ro
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O uniune a valorilor
Deși europenii vorbesc limbi diferite și au 
tradiții diferite, ei împărtășesc aceleași valori 
pe baza cărora a fost fondată UE. Acestea sunt: 
respectarea demnității umane, a libertății, a 
democrației, a egalității, a statului de drept și a 
drepturilor omului.

Aceste valori sunt stabilite în tratatele UE 
și în Carta drepturilor fundamentale a UE, 
care reunește într-un singur document toate 
drepturile personale, civice, politice, economice 
și sociale de care beneficiază persoanele  
din UE.

©
 iStock.com

/pixelfit

Dacă sunteți cetățean al uneia dintre cele 27 de țări care formează UE, sunteți și 
cetățean al UE. Acest lucru vă oferă o serie de drepturi suplimentare importante, 
cum ar fi libertatea de a circula, de a locui, de a lucra și de a studia în orice țară a 
UE și dreptul de a vota și de a candida la alegerile locale și europene, chiar și atunci 
când locuiți în altă țară a UE. De asemenea, aveți dreptul de a adresa o petiție 
Parlamentului European, de a face apel la Ombudsmanul European și de a vă 
adresa în scris oricărei instituții a UE într-una dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE.

Pe lângă protejarea drepturilor cetățenilor săi și ale persoanelor care trăiesc în 
Uniunea Europeană, UE promovează, de asemenea, drepturile omului și alegerile 
corecte în întreaga lume. În fiecare an, Parlamentul European acordă Premiul 
Saharov unei persoane sau unei organizații care luptă pentru drepturile omului și 
libertățile fundamentale.

În 2020,  
13,5 milioane 

de persoane din UE 
erau cetățeni ai 
unei alte țări a 

UE decât cea în
care locuiau.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-citizenship_ro
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/index_ro.htm
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/be-heard/petitions
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/ro/home
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/ro/home
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Traiul în UE aduce după sine 
anumite drepturi și beneficii 
importante, cum ar fi următoarele:

• sunt protejat împotriva discriminării pe orice 
motiv, inclusiv pe criterii de sex, rasă, religie, 
origine etnică sau socială, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală;

• am dreptul la protecția datelor mele cu 
caracter personal;

• pot face cumpărături online și pot cumpăra cu 
încredere articole din orice țară a UE, datorită 
unei protecții solide a consumatorilor în UE;

• sănătatea mea este protejată de standardele 
de mediu stricte ale UE, cum ar fi normele 
privind calitatea aerului și a apei.

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_en#:~:text=Any%20discrimination%20based%20on%20any,sexual%20orientation%20shall%20be%20prohibited.
https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection_en#:~:text=Privacy%20and%20data%20protection%20are,personal%20data%20(Article%208).&text=Thus%20the%20EU%20institutions%20and,States%20are%20bound%20by%20it.
https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection_en#:~:text=Privacy%20and%20data%20protection%20are,personal%20data%20(Article%208).&text=Thus%20the%20EU%20institutions%20and,States%20are%20bound%20by%20it.
https://europa.eu/european-union/life/consumer-rights_ro
https://europa.eu/european-union/topics/environment_ro
https://europa.eu/european-union/topics/environment_ro
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UE pe scurt

Datorită pieței unice, persoanele, mărfurile, serviciile și banii pot circula în cele 27 de 
state membre ale UE aproape la fel de liber ca pe teritoriul unei singure țări. 

Douăzeci și două de state membre ale UE și patru țări din afara UE – Elveția, Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia – fac parte din așa-numitul spațiu Schengen. Acest lucru 
înseamnă că nu trebuie să prezentați pașaportul la trecerea frontierei dintre aceste 
țări. Călătoriile au fost perturbate de pandemia de COVID-19. Puteți găsi mai multe 
informații în acest sens la adresa reopen.europa.eu/ro

Sursă: Eurostat.
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https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
https://reopen.europa.eu/ro
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/c29a8325-cc15-478c-b95d-c72c050494f9?lang=en
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Ce face UE
pentru a aborda marile 
probleme cu care ne 
confruntăm în prezent?
Puteți găsi aici informații cu privire la unele dintre aspectele importante la care 
lucrează UE pentru a îmbunătăți viețile oamenilor. Pentru a vedea cum sunt puse în 
aplicare chestiunile prioritare de pe agenda UE, consultați secțiunea „Cine ce face?” 
(pagina 27). Puteți găsi mai multe informații despre toate activitățile UE pe site-ul 
web al UE: europa.eu

COVID-19
Pandemia de COVID-19 a cauzat o tragedie umană, restricții de deplasare a 
persoanelor și încetinirea economiei, punând la încercare UE și restul lumii mai 
mult ca oricând. Încă de la începutul crizei, prioritatea UE a fost de a salva vieți 
și de a proteja locurile de muncă. Pe lângă faptul că a luat măsuri pentru a limita 

O livrare de 
echipamente 
medicale 
din rezerva 
rescEU, Praga 
(Cehia), 24 
octombrie 
2020.

https://europa.eu/
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O livrare de 
echipamente 
medicale din 
rezerva rescEU, 
Praga (Cehia), 24 
octombrie 2020.

răspândirea virusului, a depus eforturi pentru a sprijini sistemele 
naționale de sănătate și pentru a contribui la redresarea Europei.

Până în vara anului 2021, au fost autorizate patru vaccinuri împotriva 
COVID-19 pentru utilizarea în UE. În timp ce țările UE sunt responsabile 
pentru propriile politici de sănătate și pentru imunizarea propriilor 
cetățeni, UE oferă sprijin și contribuie la coordonare, de exemplu 
prin asigurarea aprovizionării cu vaccinuri, pentru ca nicio țară să nu 
rămână fără vaccin.

Programele de vaccinare au început în UE în decembrie 2020. Un 
sistem comun de certificate digitale ale UE ajută persoanele din UE să 
înceapă să călătorească din nou cu mai multă ușurință.

UE s-a angajat să se asigure că ajung în toate colțurile lumii vaccinuri 
sigure și a exportat sute de milioane de doze către alte țări. UE este, 
de asemenea, unul dintre principalii contribuitori la COVAX, inițiativa 
mondială pentru acces echitabil la vaccinurile împotriva COVID-19. 
Pentru a se asigura că este pregătită pentru viitoare epidemii, UE 
colaborează cu partenerii săi internaționali, inclusiv prin inițiative 
precum Summitul mondial în domeniul sănătății al G20 din mai 2021.

UE și statele sale membre au dat dovadă de o reală solidaritate în timpul 
pandemiei. De exemplu, spitale din întreaga Europă au tratat pacienți din alte țări, 
iar UE a coordonat furnizarea de echipamente de protecție acolo unde este cea 
mai mare nevoie de ele. Rezerva medicală rescEU (rezerva europeană comună de 
echipamente medicale de urgență) ajută statele membre care se confruntă cu o 
penurie de echipamente.

Centru de vaccinare 
drive-through, Milano 
(Italia), 23 martie 2021.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_ro
https://global-health-summit.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/echo/news/covid-19-commission-creates-first-ever-resceu-stockpile-medical-equipment_en
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De asemenea, UE ia măsuri pentru a asigura o redresare economică rapidă în urma 
pandemiei. În perioada 2021-2027, o finanțare de 2 018 miliarde EUR (în prețuri 
curente) va sprijini cetățenii, întreprinderile și regiunile din întreaga UE. Această 
sumă totală include un fond special de redresare în valoare de 807 miliarde EUR, 
cunoscut sub denumirea de NextGenerationEU. UE urmărește să asigure o redresare 
sănătoasă a Europei în urma pandemiei de COVID-19 prin investiții în proiecte și 
inițiative pentru ca UE să devină mai verde, mai digitalizată și mai capabilă să facă 
față provocărilor viitoare. 

În plus, Instrumentul SURE contribuie la menținerea locurilor de muncă și la 
sprijinirea familiilor în 19 state membre.

Aflați mai multe despre acțiunile UE cu privire la COVID-19.

https://europa.eu/next-generation-eu/index_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_ro#the-european-coronavirus-response-team
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Schimbările climatice
Schimbările climatice și daunele aduse mediului amenință Europa și întreaga lume.

Pactul verde european este strategia UE menită să creeze o economie europeană 
modernă și competitivă. Aceasta vizează să transforme Europa în primul continent 
neutru din punct de vedere climatic până în 2050, moment în care nu vom produce 
mai multe gaze cu efect de seră decât pot absorbi în mod natural ecosistemele 
noastre.

Ca primă etapă pe această cale ambițioasă, UE a stabilit un nou obiectiv de 
reducere a emisiilor sale nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 
2030 comparativ cu nivelurile din 1990. Toate sectoarele societății și economiei 
vor trebui să contribuie: de la sectorul industrial, energetic și al transporturilor până 
la sectorul agricol, al producției de alimente și al construcțiilor. Va exista sprijin 
financiar pentru regiunile, industriile și lucrătorii care se confruntă cu cele mai mari 
provocări. În iulie 2021, Comisia Europeană a propus un pachet de măsuri pentru a 
se asigura că UE își atinge obiectivele în temeiul Pactului verde european.

Ce avem de câștigat?

Beneficiile obiectivului de reducere a emisiilor 
nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % 
până în 2030 comparativ cu nivelurile din 1990.

 ©
 M

ike Kem
p/Blend Im

ages

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro#highlights
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_ro
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Putem contribui cu toții: de la reducerea 
risipei alimentare și mai multă reciclare 
până la folosirea bicicletei în locul mașinii 
sau chiar plantarea unui copac. Dacă 
doriți să vă implicați, ar fi o idee bună să 
consultați Pactul climatic european, care 
reunește persoane și organizații pentru 
a face schimb de informații cu privire la 
acțiunile climatice. Ajutați-ne să construim 
o Europă mai verde!

Aflat pe cale de dispariție, râsul 
iberic a revenit în Portugalia și 
Spania datorită eforturilor comune, 
inclusiv datorită activităților din 
cadrul proiectelor finanțate prin 
programul LIFE al UE. Revenirea 
speciei este una dintre cele mai 
semnificative povești de succes 
în materie de conservare a 
animalelor din Europa.

UE a finanțat trecerea a două feriboturi 
pentru pasageri și mărfuri de la 
combustibil greu la baterii electrice, care 
sunt mai ecologice. Acestea operează 
pe ruta aglomerată dintre Helsingør 
(Danemarca) și Helsingborg (Suedia). 
Feriboturile transformate contribuie la 
îmbunătățirea calității aerului în aceste 
zone dens populate.

Cel puțin 30 % din  
cheltuielile UE în 

perioada 2021-2027
vor fi destinate 

combaterii 
schimbărilor climatice 
și a efectelor acestora. 

 © LIFE06 NAT/E/000209/Aixa SOPEÑA.

Natura 2000  
este cea mai mare rețea 

de zone protejate din
lume, asigurând 

mii de refugii pentru 
cele mai valoroase și

mai amenințate specii 
și habitate din 

Europa. 

https://europa.eu/climate-pact/index_en
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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Valorificarea la maximum a transformării digitale
Pandemia de COVID-19 ne-a arătat cât de importantă este tehnologia digitală 
pentru menținerea contactului dintre cetățeni și întreprinderi în perioade de criză.

În societatea de azi, trebuie să fim cu toții buni cunoscători ai tehnologiilor digitale, 
fie că este vorba despre servicii bancare online sau cumpărături de acasă, fie despre 
utilizarea tehnologiei la locul de muncă. Pentru a menține pe toată lumea la curent 
cu noile evoluții și pentru a asigura poziția Europei de lider mondial în domeniul 
tehnologiei, UE investește în toate domeniile, de la competențe digitale și supercalcul 
până la conectivitate de mare viteză și o securitate cibernetică mai bună.

Un bibliotecar le citește 
o carte unor persoane în 
vârstă prin videoconferință, 
o inițiativă lansată de 
Biblioteca municipală Soto 
del Real din Madrid (Spania), 
16 noiembrie 2020.

UE depune eforturi pentru a se asigura că lumea online este sigură și echitabilă atât 
pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi. Datorită normelor UE, avem în prezent 
mai mult control asupra datelor noastre cu caracter personal și asupra modului în 
care acestea sunt utilizate de alții.

UE pe scena mondială
UE colaborează îndeaproape cu vecinii săi 
și cu țări din întreaga lume. UE construiește 
noi parteneriate, în special cu Africa, și 
colaborează cu alte țări și organizații 
internaționale, cum ar fi Organizația 
Națiunilor Unite și Organizația Mondială a 
Sănătății, pentru a face față provocărilor 
comune, cum ar fi schimbările climatice 
și COVID-19. De asemenea, UE încheie 
acorduri comerciale cu alte țări, cel mai 
recent cu Canada, Japonia și Mexic. Aceste 
acorduri extind comerțul, care sprijină 
economia UE și creează locuri de muncă.

Împreună, UE și statele 
sale membre sunt cel 
mai mare donator în 

materie de ajutor
internațional din lume. 
În 2020, acestea au oferit 

66,8 miliarde EUR 
pentru a contribui la

combaterea COVID-19,
la eliminarea sărăciei 

și la progresul  
dezvoltării

la nivel mondial. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_374
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Sprijinirea persoanelor pentru a-și găsi un loc de 
muncă
Fondul social european îi ajută pe oameni să obțină un loc de muncă (sau un loc 
de muncă mai bun), inclusiv pe cei care se confruntă cu dezavantaje. În fiecare 
an, fondul ajută aproximativ 10 milioane de persoane să își găsească un loc de 
muncă sau să își îmbunătățească 
competențele.

UE îi ajută pe tineri să intre pe piața 
muncii. De exemplu, Garanția pentru 
tineret urmărește să garanteze că 
orice persoană cu vârsta sub 30 de 
ani primește o ofertă de muncă, de 
educație, de ucenicie sau de formare 
de bună calitate în termen de 4 luni 
din momentul în care își pierde locul 
de muncă sau își termină studiile. 
Programul „Primul tău loc de muncă 
EURES” îi ajută, de asemenea, pe 
tineri să își găsească un loc de 
muncă în altă țară a UE.

Activitățile de voluntariat vă permit 
să ajutați comunitățile locale 
din țara dumneavoastră sau din 
alte țări, în timp ce dobândiți noi 
competențe și vă faceți noi prieteni. 
Corpul european de solidaritate le 
oferă tinerilor șansa de a desfășura 
activități de voluntariat sau de a 
lucra în cadrul unor proiecte din 
propria țară sau din străinătate. 
Inițiativa Voluntari UE pentru ajutor 
umanitar oferă persoanelor cu 
vârsta de peste 18 ani posibilitatea 
de a participa la proiecte umanitare 
derulate în lumea întreagă.

Intensificarea luptei împotriva cancerului
UE este hotărâtă să inverseze tendința în lupta împotriva cancerului. Cu o finanțare de 
4 miliarde EUR, Planul european de combatere a cancerului prevede o nouă abordare 
la nivelul UE cu privire la cancer, din punctul de vedere al prevenirii, al tratamentului și 
al îngrijirii. Finanțarea UE a condus deja la cercetări revoluționare: de la modelarea 3D 
a tumorilor până la depistarea cancerului prin respirația unei persoane.

O asistentă medicală 
instalează echipamentul 
pentru un examen de 
imagistică prin rezonanță 
magnetică (IRM) al unui 
pacient la Spitalul Universitar 
din Liège (Belgia),  
24 ianuarie 2020.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=ro
https://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home
https://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home
https://europa.eu/youth/solidarity_ro
https://europa.eu/youth/euaidvolunteers_ro
https://europa.eu/youth/euaidvolunteers_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_ro
https://ec.europa.eu/research/infocentre/theme_en.cfm?item=Special%20Collections&subitem=Cancer&start=1
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O uniune a egalității
UE construiește o Europă a egalității. 
Aceasta înseamnă că femeile și bărbații 
ar trebui să beneficieze de remunerație 
egală pentru muncă egală, persoanele 
cu handicap pot participa în mod egal în 
toate domeniile vieții, iar rasismul nu este 
tolerat. De asemenea, aceasta înseamnă 
că oamenii nu ar trebui să fie excluși sau 
marginalizați, iar oamenii ar trebui să fie 
liberi să iubească pe cine își doresc.

Migranții și cetățenii UE care 
provin din familii de migranți 
joacă un rol esențial în 
societatea europeană, inclusiv în 
calitate de lucrători care asigură 
servicii esențiale. UE depune 
eforturi pentru a se asigura că 
putem participa cu toții pe deplin 
în societate, concentrându-se 
asupra unor aspecte precum 
accesul mai bun la educație, 
locuri de muncă, asistență 
medicală și locuințe.

Protejarea persoanelor
Siguranța și securitatea cetățenilor 
europeni, atât în mediul fizic, cât și 
în cel digital, reprezintă o prioritate 
absolută pentru UE. Uniunea depune 
zilnic eforturi pentru a aborda 
amenințări precum terorismul, 
criminalitatea organizată, comerțul cu 
droguri și traficul de persoane.

Informațiile false legate de 
COVID-19, farsele periculoase, teoriile 
conspirației și frauda în domeniul 
protecției consumatorilor reprezintă o 
amenințare, inclusiv pentru sănătatea 
publică. UE colaborează cu întreprinderi 
din sectorul platformelor de comunicare 
socială și cu platforme online pentru 
a limita răspândirea de informații 
înșelătoare și de știri false în Europa. 
Observatorul european al mass-
mediei digitale sprijină activitatea 
verificatorilor de fapte independenți și 
își propune să devină centrul european 
pentru combaterea dezinformării online.

Ce au în comun filmele 
Vagabondul milionar, 
Fiul lui Saul, The Father 
și Încă un rând, care au 
câștigat premiul Oscar? 
Toate aceste filme au 
primit sprijin din partea 
subprogramului MEDIA 
al programului Europa 
Creativă.

Orașul dumneavoastră 
este următoarea 
Capitală europeană a 
culturii? Acest titlu foarte 
apreciat a fost acordat 
unui număr de peste 50 
de orașe din întreaga 
UE. Acesta pune în 
prim-plan artiștii locali și 
bogăția culturală unică a 
fiecărui oraș.

Descoperiți arta și 
cultura Europei din 
fotoliul dumneavoastră! 
Platforma digitală 
Europeana oferă acces 
la peste 58 de milioane 
de opere din colecțiile a 
peste 3 600 de instituții 
culturale.

Europa înseamnă cultură

Aflați mai multe despre 
prioritățile Comisiei Europene.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-equal-pay_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-equal-pay_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=ro
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_ro
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_ro
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_ro
https://edmo.eu/
https://edmo.eu/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/seven-films-supported-eu-nominated-oscars
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/seven-films-supported-eu-nominated-oscars
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/seven-films-supported-eu-nominated-oscars
https://ec.europa.eu/culture/policies/culture-in-cities-and-regions/european-capitals-of-culture
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europeana
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_ro
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Care sunt câteva 
dintre lucrurile pe care 
le face UE pentru 
mine?

Puteți locui și lucra în 
altă țară a UE. Consultați 
portalul EURES pentru 
a găsi locuri de muncă 
disponibile și sfaturi 
practice.  

Puteți să vă pensionați 
în orice țară a UE 
(plus Elveția, Islanda, 
Liechtenstein sau 
Norvegia) și să primiți 
pensie de stat acolo.

Puteți studia sau urma 
un curs de formare în 
altă țară a UE. De la 
lansarea acestuia în 
1987, peste 10 milioane 
de persoane au participat 
la programul Erasmus.

https://ec.europa.eu/eures/public/ro/homepage
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=860&langId=ro
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro
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În 2017, UE a eliminat 
tarifele de roaming 
pentru a fi mai ieftin să 
mențineți legătura cu 
prietenii și familia atunci 
când călătoriți în UE. De 
asemenea, abonamentele 
dumneavoastră digitale 
călătoresc împreună cu 
dumneavoastră!

Puteți utiliza o monedă 
unică, euro, în 19 țări 
ale UE.

Normele UE prevăd 
posibilitatea de a 
anula sau de a returna 
cumpărăturile făcute 
online în termen de 14 
zile, fără a fi necesară o 
justificare.

Dacă vă îmbolnăviți în 
timp ce vizitați o altă țară 
a UE, cardul european 
de asigurări sociale de 
sănătate vă garantează 
că puteți beneficia de 
servicii acordate de unități 
medicale de stat. Veți fi 
tratat în aceleași condiții 
și la aceleași tarife ca și 
persoanele asigurate din 
țara respectivă.

Puteți sta liniștit atunci 
când călătoriți în UE. 
Sunteți protejat de un 
set complet de drepturi 
ale pasagerilor, indiferent 
dacă mergeți cu avionul, 
cu trenul, cu vaporul, cu 
autobuzul sau cu autocarul.

Persoanele din UE 
beneficiază de unele 
dintre cele mai stricte 
standarde din lume 
pentru alimente sigure și 
sănătoase.

Punctele de acces 
WiFi4EU din zonele 
publice din aproximativ 8 
000 de comunități locale 
din întreaga UE vă permit 
să vă conectați gratuit 
la internet. Căutați acest 
simbol:  

Jucăriile trebuie să 
respecte norme stricte 
de siguranță înainte de a 
putea fi vândute în UE.

Economiile bancare 
de până la 100 000 
EUR sunt întotdeauna 
protejate.

Aflați mai multe despre ce face UE pentru dumneavoastră.

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_ro.htm#:~:text=14%20day%20cooling%20off%20period,you%20simply%20changed%20your%20mind.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=ro
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_ro.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_ro.htm
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/factsheet-wifi4eu
https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety_en
https://www.what-europe-does-for-me.eu/ro/portal/2/0
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Ce face UE pentru 
a îmbunătăți situația 
din zona în care trăiesc?
UE investește local în orașe și regiuni pentru a stimula crearea de locuri de muncă 
și economia și pentru a îmbunătăți calitatea vieții. Scopul său este de a aduce o 
schimbare în cinci domenii-cheie:

• sprijinirea accesului persoanelor la un loc de muncă și la educație sau 
sprijinirea integrării acestora în societate;

• întreprinderile mici și mijlocii;

• cercetarea și inovarea;

• protecția și îmbunătățirea mediului;

• modernizarea sectorului transporturilor și 
a sectorului energetic pentru a combate 
schimbările climatice.

Între 2014 și 
2020, UE a 

investit peste 
460 de 

miliarde EUR 
în regiunile 

sale. 
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Investiții în oameni și locuri
Priviți zona în care locuiți și veți găsi rapid o școală, un pod, un spital sau un alt 
proiect care a beneficiat de finanțare din partea UE. De-a lungul anilor, mii de 
proiecte au primit sprijin din partea programelor regionale ale UE. Mai jos sunt 
prezentate doar câteva exemple de proiecte care aduc sau vor aduce în curând o 
schimbare în viețile oamenilor din întreaga UE.

Salvarea de 
vieți omenești  
într-un nou 
spital regional 
de urgență 
în România
La Cluj, în România, se 
investesc fonduri UE 
în valoare de 47 de 
milioane EUR pentru 
construirea unui spital 
dotat cu tehnologie 
avansată pentru 
tratarea pacienților în 
stare critică. Acesta va 
face parte dintr-o rețea 
de spitale regionale de 
urgență și va contribui 
la eforturile României 
de a spori accesul la 
serviciile de sănătate.

Conexiuni 
rutiere 
mai bune 
în Grecia
Locuitorii, turiștii și 
întreprinderile din 
Grecia vor beneficia 
de un tronson nou 
important de 
autostradă. O finanțare 
din partea UE în valoare 
de 255 de milioane 
EUR sprijină construirea 
legăturii lipsă dintre 
Lamia și Xyniada. 
Aceasta va conecta 
regiunile din Grecia 
centrală și din vestul 
Tesaliei la rețeaua 
principală de autostrăzi.

Înot durabil  
în Belgia
Renovarea piscinei de 
la Vrije Universiteit 
Brussel (Universitatea 
Liberă din Bruxelles) 
face valuri în domeniul 
durabilității. Noul 
complex consumă 
cu 60 % mai puțină 
energie, are emisii de 
CO2 cu 500 de tone 
mai puțin pe an decât 
vechea piscină și poate 
fi folosită de înotători 
din afara universității. 
Proiectul a primit puțin 
peste 2 milioane EUR 
sub formă de finanțare 
din partea UE.

 ©
 Im

age by H
ebi B. from

 Pixabay

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/projects/Romania/saving-lives-new-regional-emergency-care-hospital-for-cluj-romania
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Greece/lamia-xyniada-section-of-central-greece-motorway-under-construction
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Belgium/swimming-pool-at-free-university-of-brussels-renovated-and-extended
https://pixabay.com/users/422737-422737/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=735309
https://pixabay.com/
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Orașe și 
regiuni mai 
verzi
O aprovizionare cu 
energie mai fiabilă 
și mai eficientă în 
Cehia, 21 de trenuri 
electrice noi pentru 
îmbunătățirea rețelei 
feroviare din Croația 
și măsuri de creștere 
a siguranței în caz de 
inundații în Ungaria 
se numără printre cele 
14 proiecte verzi de care 
vor beneficia cetățenii 
UE. Se investesc fonduri 
UE în valoare de peste 
1,4 miliarde EUR în 
șapte țări ale UE în 
domenii precum mediul, 
sănătatea, transportul 
și energia.

Conexiuni de  
internet mai 
rapide în Sicilia
Peste 2,3 milioane de 
persoane din Sicilia 
(Italia) beneficiază 
de acces la internet 
de mare viteză 
datorită unui proiect 
finanțat prin fonduri 
UE în valoare de 
55 de milioane EUR. 
Peste 1,2 milioane 
de gospodării au fost 
conectate la bandă 
largă ultrarapidă 
în toate cele nouă 
provincii din Sicilia.

Terenuri de 
Terenuri de 
la Paris
Curțile școlilor din 
Paris, care sunt 
pline de beton, sunt 
transformate în insule 
răcoroase, verzi, 
capabile să stocheze 
apă și să reducă 
din căldură. Sprijinit 
printr-o finanțare din 
partea UE în valoare 
de aproape 5 milioane 
EUR, proiectul OASIS 
contribuie la protejarea 
parizienilor împotriva 
efectelor schimbărilor 
climatice, creând în 
același timp spații în 
care copiii se pot distra.

©
 iStock.com

/ FatCam
era

©
 iStock.com

/kynny

Aflați mai multe despre proiectele din țara dumneavoastră care au 
beneficiat de finanțare din partea UE:

• https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/projects

• https://www.what-europe-does-for-me.eu/ro/portal/1

@EUinmyregion #EUinmyRegion

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_462
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Italy/ultra-fast-broadband-infrastructure-for-sicily
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/France/oasis-in-paris-greening-the-city-and-reversing-climate-change-one-schoolyard-at-a-time
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/projects
https://www.what-europe-does-for-me.eu/ro/portal/1
https://www.facebook.com/EUinmyregion/
https://twitter.com/EUinmyRegion?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Cum pot obține sprijin pentru accesarea 
fondurilor?
Cercetător, fermier, antreprenor sau artist? Aflați cine este eligibil pentru 
finanțare:  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-apply/eligibility-who-can-
get-funding_ro

Aflați cum puteți accesa finanțarea pentru regiuni:  
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/accessing-funds

Pionierii UE
De la luptători din rezistență și lideri politici până la un actor celebru la nivel 
mondial, aflați mai multe despre femeile și bărbații care au inspirat crearea 
Europei în care trăim astăzi. Printre aceștia se numără:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-apply/eligibility-who-can-get-funding_ro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-apply/eligibility-who-can-get-funding_ro
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/accessing-funds
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_ro
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Momente-cheie din istoria UE

1950
9 mai

Declarația  
Schuman.  
Robert Schuman,  
ministrul de externe francez,  
propune gestionarea în comun 
a producției de cărbune și 
oțel, pentru ca nicio țară să nu 
poată fabrica arme pe care 
să le îndrepte împotriva unei 
alte țări.

2012
1 aprilie

Se lansează inițiativa 
cetățenească europeană

1993
1 ianuarie

Lansarea 
pieței 
unice, în 
care persoanele, 
mărfurile, serviciile și 
banii pot circula liber.

1952
23 iulie

Se înființează  
Comunitatea 
Europeană a 
Cărbunelui și 
Oțelului.

2012
10 decembrie

UE primește Premiul Nobel 
pentru Pace.

1989
Căderea comunismului 
declanșează un val de 
schimbări democratice în 
Europa Centrală și de Est.

2015 
12 decembrie 

Un număr total 
de 195 de țări, 
inclusiv toate 
statele membre 
ale UE, adoptă 
Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice.

1987 
15 iunie

Se lansează 
programul  
Erasmus  

de schimb de 
experiență pentru 
studenți.

1957
25 martie

Tratatele de la Roma 
sunt semnate de șase țări: 
Belgia, Franța, Germania, 
Italia, Luxemburg și Țările 
de Jos. Acestea creează o 
piață comună, Comunitatea 
Economică Europeană, 
începând cu 1 ianuarie 1958.
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2002
1 ianuarie

Apar pentru 
prima dată 
bancnotele și 
monedele euro, care 
sunt utilizate în prezent în 19 
țări ale UE.

1962
30 iulie

Se lansează politica 
agricolă comună, care 
contribuie la garantarea 
aprovizionării cu alimente și 
la sprijinirea fermierilor și a 
zonelor rurale.

2017
15 iunie

Eliminarea tarifelor de 
roaming.

1995
26 martie

Acordul Schengen elimină 
controalele la frontierele dintre 
anumite state membre. 22 de 
state beneficiază în prezent de 
acest avantaj.

1968
1 iulie 

Se elimină 
taxele 
vamale  
între cele 
șase state 
membre.

2020
Ianuarie

COVID-19 
ajunge în 
Europa, 

declanșând cel 
mai semnificativ răspuns 
la o urgență de sănătate 
publică din istoria UE.

1993
1 noiembrie

Uniunea Europeană  
este creată.

1979
7-10 iunie

Pentru prima dată, 
cetățenii europeni 
pot vota pentru 
a-și alege reprezentanții în 
Parlamentul European.

2021
9 mai

Se  
lansează  
Conferința  
privind viitorul Europei.



S
C

U
R

T
 G

H
ID

 D
E

S
P

R
E

 U
E

26

Cum 
funcționează  
UE?
Tot ceea ce face UE se bazează pe tratate care conțin norme privind funcționarea 
UE. Acestea au fost convenite în mod voluntar și democratic de toate țările UE.

UE acționează în domeniile în care statele membre au autorizat-o să facă acest 
lucru și în care este justificată o acțiune comună, cum ar fi schimbările climatice 
sau comerțul la nivel mondial.

Tratatele UE precizează cine poate adopta legi și în ce domenii: UE, guvernele 
naționale sau ambele. Țările UE sunt responsabile de luarea propriilor decizii și 
de elaborarea propriilor legi în anumite domenii ale politicilor naționale, cum ar fi 
industria, sănătatea și educația, iar UE le oferă sprijin. În domeniile în care fie UE, 
fie guvernele naționale pot acționa, UE poate face acest lucru numai dacă poate 
acționa într-un mod mai eficient.

Pentru a-și atinge obiectivele, țările UE au creat mai multe instituții care să ia 
decizii la nivelul UE și apoi să le pună în aplicare.

Sesiune plenară a 
Parlamentului European, 
Bruxelles (Belgia),  
26 aprilie 2021.

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/what-european-commission-does/law/areas-eu-action_ro
https://europa.eu/citizens-initiative/how-start-initiative/faq-eu-competences-and-commission-powers_ro
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Cine ce face?

Parlamentul European, care se reunește 
la Strasbourg și la Bruxelles, reprezintă 
interesele cetățenilor UE. Împreună cu 
Consiliul, acesta este principalul organism 
decizional al UE.

Cei 705 deputați în Parlamentul European 
sunt aleși direct de alegătorii din UE o 
dată la 5 ani. Cele mai recente alegeri au 
avut loc în 2019. Fiecare țară a UE alege 
un număr de deputați, proporțional cu 
populația sa. Deputații nu se grupează 
în funcție de naționalitate, ci în grupuri 
politice care acoperă mai multe țări sau 
în calitate de independenți. David Sassoli 
este actualul președinte al Parlamentului 
European. 

Consiliul Uniunii 
Europene, cunoscut 
și sub numele 
de Consiliu, este 
alcătuit din miniștrii 
guvernelor din toate 
țările UE. Împreună cu 
Parlamentul European, 
acesta este principalul 
organism decizional al 
UE. La fiecare 6 luni, o 
altă țară a UE deține 

Președinția 
Consiliului. 
Pentru a 
se asigura 
continuitatea, 
președințiile 
lucrează împreună 
îndeaproape în grupuri 
de trei pe baza unei 
agende comune, pe o 
perioadă de 18 luni.

Acesta nu trebuie 
confundat cu 
Consiliul European, 
care este format din 
liderii tuturor țărilor 

UE. Consiliul European 
stabilește orientările și 
prioritățile politice ale 
UE. Charles Michel este 
actualul președinte al 
Consiliului European.

https://www.europarl.europa.eu/portal/ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/presidency-council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/ro/european-council/
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Comisia Europeană este serviciul public al UE. Aceasta 
are dreptul de a propune noi acțiuni și noi acte legislative, 
care fac apoi obiectul unei decizii luate de Parlament și de 
Consiliu. De asemenea, are responsabilitatea de a se asigura 
că normele UE sunt aplicate corect. Comisia este condusă de 
președinta Ursula von der Leyen și de echipa sa de comisari, 
câte unul din fiecare țară a UE.

Toate țările din Uniunea Europeană trebuie să respecte 
normele UE și să îndeplinească obiectivele la care aderă. În 
caz contrar, Comisia poate lua măsuri împotriva lor.

Cine plătește pentru UE? 
Banii cheltuiți de UE (bugetul UE) provin din mai multe surse: taxele vamale; 
contribuții bazate pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) colectate de țările UE și 
contribuțiile directe ale țărilor UE. O nouă sursă de venituri – o taxă pe deșeurile de 
ambalaje din plastic nereciclate – a fost introdusă în ianuarie 2021.

De la contribuția la drumuri, căi ferate și aeroporturi noi și mai bune până la 
dezvoltarea zonelor rurale și crearea de oportunități de studiu în străinătate, 
bugetul UE contribuie la realizarea obiectivelor importante pentru cetățenii UE. 
Pe lângă faptul că bugetul UE conduce transformarea digitală și lupta împotriva 
schimbărilor climatice, acesta contribuie și la reducerea disparităților în interiorul 
țărilor UE și între acestea.

28

Curtea de Justiție a Uniunii Europene se asigură că 
legislația UE este respectată și aplicată în același mod în 
toate țările UE.

Banca Centrală Europeană gestionează moneda euro. 
Obiectivul său principal este de a menține stabilitatea 
prețurilor în zona euro.

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_ro
https://ec.europa.eu/info/law/infringements_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/own-resources_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_ro
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.ro.html
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Cum mă pot 
implica? 
Aveți idei legate de cum ați vrea să arate Uniunea 
Europeană în care doriți să trăiți? Ei bine, este 
momentul să vă exprimați opinia. Oricine ați fi și 
oriunde v-ați afla, UE dorește să afle sugestiile 
dumneavoastră.

Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană au lansat o dezbatere 
paneuropeană majoră, Conferința privind viitorul Europei, pentru a permite tuturor 
persoanelor din întreaga UE să își împărtășească opiniile și speranțele pentru 
Uniunea Europeană din anii următori. Au loc evenimente în toate țările, prin 
dezbateri online și în persoană, dacă normele privind COVID-19 permit acest lucru. 
Puteți afla ce se întâmplă pe site-ul web multilingv al conferinței. Puteți chiar să 
vă organizați propriile evenimente și să le încărcați. Așadar, asigurați-vă că vă 
implicați! Viitorul Europei este în mâinile dumneavoastră!

În calitate de cetățean al UE, există deja mai multe modalități prin care puteți 
contribui la procesul decizional. Pentru început, vă puteți face auzită vocea 
votând la alegerile europene o dată la 5 ani. Aflați ce deputați reprezintă țara 
dumneavoastră în Parlamentul European.

Lansarea Conferinței privind 
viitorul Europei, Strasbourg 
(Franța), 9 mai 2021.
De la stânga la dreapta: 
președintele Franței, 
Emmanuel Macron; 
președintele în exercițiu al 
Consiliului Uniunii Europene, 
António Costa; președintele 
Parlamentului European, 
David Sassoli; președinta 
Comisiei Europene, Ursula von 
der Leyen.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_ro
https://futureu.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/be-heard/elections
https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/home
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Ați considerat vreodată că un act legislativ al UE ar putea fi îmbunătățit? Ei bine, 
puteți contribui la adaptarea normelor UE la exigențele viitorului, formulând 
sugestii cu privire la modalitățile de simplificare și de modernizare a actelor 
legislative actuale. De asemenea, vă puteți exprima opiniile cu privire la noi politici. 
Asigurați-vă că vă exprimați părerea cu privire la aspectele care contează pentru 
dumneavoastră. Vă puteți aduce contribuția în oricare din cele 24 de limbi oficiale 
ale UE.

Dacă vă plac dezbaterile publice, puteți participa la unul dintre numeroasele 
dialoguri cu cetățenii care au loc în fiecare an în întreaga UE. Aceasta este șansa 
dumneavoastră de a pune întrebări politicienilor europeni și de a le comunica cum 
vă afectează politicile UE. În acest context, puteți să le spuneți inclusiv cum vedeți 
viitorul Europei. Consultați datele și orașele pentru dialogurile viitoare.

În cadrul inițiativei cetățenești europene, puteți solicita Comisiei să propună un nou 
act legislativ. Mai întâi, va trebui să obțineți sprijin pentru cauza dumneavoastră. 
După ce o inițiativă obține 1 milion de semnături, Comisia decide ce măsuri să 
adopte. Până în prezent, șase inițiative cetățenești au strâns numărul necesar de 
semnături.

Prima inițiativă cetățenească europeană care a avut succes, Right2Water, a condus 
la noi norme menite să asigure siguranța și calitatea apei potabile, precum și 
facilitarea accesului la aceasta pentru grupurile vulnerabile.

Un membru din public participă la dezbatere în 
cadrul unui dialog cu cetățenii, Esch-sur-Alzette 
(Luxemburg), 20 ianuarie 2020.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify_ro
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_ro
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/citizens-dialogues_ro
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_ro
https://europa.eu/citizens-initiative/home_ro
https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html
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De unde pot obține mai multe 
informații?
Există sute de centre de informare Europe Direct în  
întreaga Uniune Europeană. Puteți găsi adresa celui mai  
apropiat centru la:  
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_ro

Puteți contacta Europe Direct:
• prin apel gratuit la 00 800 6 7 8 9 10 11 (anumiți operatori 

pot taxa aceste apeluri);

• apelând la numărul standard +32 22999696; sau

• prin e-mail, la: https://europa.eu/european-union/contact_ro

Informații despre Uniunea Europeană în toate limbile oficiale ale 
UE sunt disponibile pe site-ul web Europa, la: https://europa.
eu. De asemenea, consultați UE în 2020, raportul general privind 
toate activitățile UE în 2020.

Puteți descărca sau comanda publicații ale UE gratuit și 
contra cost la: https://op.europa.eu/ro/web/general-publications/
publications

Pentru sprijin și consiliere pentru cetățenii și întreprinderile 
din UE, vizitați site-ul web „Europa ta”, la: https://europa.eu/
youreurope/index.htm

Pentru materiale educaționale, jocuri și chestionare, vizitați 
Spațiul învățării, la: https://europa.eu/learning-corner/home_ro

Descoperiți Portalul pentru tineret la adresa: https://europa.
eu/youth/home_ro

Comisia Europeană în țara dumneavoastră:  
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/
representations-member-states_ro

Parlamentul European în țara dumneavoastră:  
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/stay-informed/
liaison-offices-in-your-country

Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor:  
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-
and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-
consumer-centres-network-ecc-net_ro

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_ro
https://europa.eu/european-union/contact_ro
https://europa.eu/
https://europa.eu/
https://europa.eu/european-union/documents-publications/reports-booklets/general-report_ro
https://op.europa.eu/ro/web/general-publications/publications
https://op.europa.eu/ro/web/general-publications/publications
https://europa.eu/youreurope/index.htm
https://europa.eu/youreurope/index.htm
https://europa.eu/learning-corner/home_ro
https://europa.eu/youth/home_ro
https://europa.eu/youth/home_ro
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_ro
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_ro
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_ro
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instagram.com/europeancommission

twitter.com/europarl_ro

facebook.com/europeanparliament

instagram.com/europeanparliament

twitter.com/eucouncil

facebook.com/eucouncil

instagram.com/eucouncil

http://twitter.com/EU_Commission
http://facebook.com/EuropeanCommission
http://instagram.com/europeancommission
http://twitter.com/europarl_ro
http://facebook.com/europeanparliament
http://instagram.com/europeanparliament
http://twitter.com/eucouncil
http://facebook.com/eucouncil
http://instagram.com/eucouncil

	Ce este Uniunea Europeană?
	Ce face UE pentru a aborda marile probleme cu care ne confruntăm în prezent?
	Care sunt câteva dintre lucrurile pe care le face UE pentru mine?
	Ce face UE pentru a îmbunătăți situația din zona în care trăiesc?
	Cum funcționează UE?
	Cum mă pot implica?

