
Politicianul francez Jean Monnet a
identificat faptul că pentru declanșarea
unui război, o țară are nevoie de două
lucruri: fier pentru fabricarea de oțel, și
pentru cărbune, sursa de energie pentru
fabrici și pentru calea ferată. În scopul
prevenirii declanșării unor războaie
ulterioare, a sugerat ca Franța și Germania
să renunțe la propria industrie de cărbune
și de oțel, și să colaboreze în aceste
domenii.

Bunicul povestește despre vremurile 
dinaintea Uniunii Europene

Sigur ați auzit, și sigura ați învățat că în secolul XX. Europa a fost
devastată de două războaie distructive. În urma celor două războaie
mondiale au murit peste șase milioane de persoane, Europa fiind
complet ruinată.

Legat de aceste aspecte, și-a convins și prietenul, pe unul dintre miniștri
din guvernul francez, pe Robert Schuman. Împreună au întocmit
celebrul plan Schuman, care în data de 09.05.1950 a fost comunicat și
publicului. Astfel, această dată a devenit data nașterii Uniunii Europene.
După analizarea ideii menționate șase țări europene (Belgia, Franța,
Olanda, Luxemburg, RFG /Germania/ Și Italia) au decis să-și unifice
industriile de cărbune și de oțel. Astfel, în anul 1951 a luat naștere
Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului.
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Cei șase membri ai Uniunii Montane și-au 
întărit cooperarea și în 1957 au creat 

Comunitatea Economică Europeană (CEE). 
Noțiunea „economică” se referă la extinderea 

colaborării și în domeniile: financiar, 
întreprinderi, crearea de locuri de muncă și 

comercial.

Dar, care erau scopurile?
Scopul principal a fost crearea unei „piețe 

comune”. Astfel, au fost eliminate 
numeroase obstacole, precum verificările la 

granițe (Acordul Schengen), vămile – de 
parcă membri ar fi alcătuit o singură țară.  

De-a lungul anilor mai multe țări s-au 
alăturat CEE. Aceste țări au început să 

coopereze în tot mai multe domenii, de 
exemplu în domeniul protejării mediului 

înconjurător, dar și în domeniul 
construirii de rețele de drumuri tot mai 

bune în toată Europa.  

Odată cu trecerea anilor s-a schimbat 
radical și structura. Anul 1992 a marcat 

finalizarea procesului de înființare a „pieței 
unitare”. Au fost specificate noi aspecte de 
colaborare, bazate pe structuri noi, acestea 
fiind incluse în Tratatul de la Maastricht. În 

cadrul acestui tratat a fost convenită 
transformarea denumirii CEE în Uniunea 

Europeană (UE).

Între timp, schimbări semnificative au avut loc și în afara 
granițelor UE. Anul 1989 a însemnat sfârșitul erei comuniste 

în Europa Centrală și de Est. „Cortina de fier”, care a 
separat Europa de Est și Europa de Vest, a fost demolată.

Cunoștințe de bază pentru elevi
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Socialismul a însemnat un 
loc de muncă obligatoriu 
pentru toți, fiind acordat 
timp suficient și pentru 

odihnă. 

Deplasarea în țările socialiste a fost relativ 
simplă, însă era recomandată călătoria 

prin agențiile de turism, în formă de grup 
organizat. Pe de altă parte, deplasarea în 
Vest, de exemplu în Austria, era posibilă 

odată la 2-3 ani, după obținerea unei 
autorizații speciale, și cu buget limitat.

În spatele Cortinei de Fier a fost 
creat Tratatul de la Varșovia și 
Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc (CAER), în care țara 
noastră era membră, făcând 

parte din blocul de est. 

Știați, că în 1989, dintre toate dictaturile comunistă, doar în România au 

fost folosite arme pentru înăbușirea regimului?
Dictatorul țării, Nicolae Ceaușescu, și soția acestuia au fost alungați și 

executați. 

Ce înseamnă cei doi delfini din mijlocul stemei?

Faceți clic 
aici!

În România toate întreprinderile 
erau în proprietate de stat, 

astfel, pe rafturile magazinelor 
erau doar produsele fabricate 
de aceste întreprinderi. Oferta 

era relativ moderată.

Mijlocul anilor 80 a fost marcat de „lupta împotriva 
datoriei de stat”, ceea ce a însemnat condiții grele 

de trai pentru populație: magazine alimentare 
goale, lipsă constantă de combustibil și de 

materiale de încălzire, furnizare întreruptă a 
energiei electrice și a apei - toate acestea au 

îngreunat viața oamenilor. Problemele de 
alimentare au dus la nemulțumiri exprimate deja în 

anul 1987, când a izbucnit o revoluție în Brașov, 
aceasta fiind înăbușită însă de armată.

https://www.youtube.com/watch?v=SKkHUIlTMHU
https://www.youtube.com/watch?v=SKkHUIlTMHU


În 1995 România și-a depus cererea de aderare la Uniunea
Europeană, și după 5 ani, în data de 15 februarie 2000 au
început negocierile de aderare, deși criteriile au fost
împlinite doar pe plan politic. Raportul din 2004 al Comisiei
Europene arătase o dezvoltare puternică a economiei și
funcționarea economiei de piață în România, aceasta fiind
considerată ca fiind competitivă. În urma analizării
rezultatelor s-a stabilit că România era pregătită pentru
calitatea de membru UE.

4.

În data de 1 ianuarie 2007 România

devine membră a Uniunii Europene.

Avantajele UE 
valori comune

pace, siguranță, stabilitate

bazele bunăstării

dezvoltare – recuperare comună

îmbunătățirea calității de viață

cea mai mare piață internă din lume

Instituții democratice 

stabile

Protejarea și 

implementarea drepturilor 

minorităților și ale omului, 

în general

Economie de piață 

funcțională

Competitivitate cu forțele și 

presiunile de piață din 

cadrul Uniunii.

Zboruri ieftine

Programul de schimb de 

experiență Erasmus

Circulație liberă

Schengen

Mediu 

înconjurător 

mai sănătos

Locuri de 

muncă, firme, 

drepturi

Moneda comună: euro
Variațiile de curs valutar și costurile cauzate de schimbul
valutar sunt excluse, facilitează comerțul internațional,
consumatorii au posibilitatea de a alege dintr-o gamă largă
de produse și servicii.
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Uniunea 
Europeană

Comunități 
Europene

uniune 
vamală

piață unică
politică 

economică 
și agricolă 
comună
politică 

agricolă și 
monetară 

structurală

Politică 
externă și 

de 
securitate 
comună

Cooperare 
internă și
juridică

Instituțiile UE

Principalele organizații:

Consiliul European
Consiliul (Consiliul de Miniștri)
Comisia
Parlamentul
Curtea de Justiție

Vezi pe cine reprezintă
Parlamentul European!

Până unde poate fi 

extinsă Uniunea 

Europeană?

Cum este redus dezavantajul comercial față de SUA, 

Japonia și economiile asiatice emergente?

Problemele de 

migrație și de 

migrație internă
Cum sunt gestionate 

conflictele cauzate de 

diferențele sociale și 

economice?

Posibilitățile de 

avansare din cadrul UE

Tendințele legate de forța de muncă în 
Uniunea Europeană 

Faceți clic 
aici!

https://www.youtube.com/watch?v=UBupuxfZ01I
https://www.youtube.com/watch?v=UBupuxfZ01I
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Motoul indică o Uniune
Europeană dedicată păcii și
bunăstării, pe de altă parte
indică și varietatea culturală,
lingvistică și tradițională, care
caracterizează continentul.

„Unitate în diversitate” Drapelul Uniunii 
Europene

Cele douăsprezece stele
care alcătuiesc cercul
simbolizează unitatea,
solidaritatea și concordanța
între popoarele europene.

Imnul UE

Ideile care stau la baza
principiului Uniuni
Europene au fost
formulate prima dată de
părinții fondatori, în data
de 09 mai 1950. Acesta-i
motivul pentru care
această zi de sărbătoare
este importantă pentru
Uniune.

Ziua Europei

Melodia care simbolizează
Uniunea face parte din
simfonia IX. a, compusă
de Ludwig van Beethoven
în 1823.

Cunoștințe de bază pentru elevi

Știi câte dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene folosesc 
moneda euro ca modalitate de plată?

Faceți clic 
aici!

https://www.youtube.com/watch?v=dZVwI5BiZQM
https://www.youtube.com/watch?v=dZVwI5BiZQM
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Link-urile legate de acest subiect:
Părinții fondatori ai UE

O comunitate bună! 

România este membră a 

Uniunii. Tot ce trebuie să 
știi despre asta

Spațiul Schengeni 
și cooperarea

Vizualizează clipuri, citește 
mai multe și învață mai 
multe despre Uniunea 

Europeană!

Faceți clic 
aici!

România înainte de 

revoluție

Istoria integrării

CAERCEE

https://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_Rom%C3%A2n%C4%83_din_1989
https://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_Rom%C3%A2n%C4%83_din_1989
https://www.youtube.com/watch?v=umw_tya5i3c
https://www.youtube.com/watch?v=umw_tya5i3c
https://ro.wikipedia.org/wiki/Integrarea_Rom%C3%A2niei_%C3%AEn_Uniunea_European%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Integrarea_Rom%C3%A2niei_%C3%AEn_Uniunea_European%C4%83
http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/index_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=URISERV:l33020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=URISERV:l33020
https://www.youtube.com/watch?v=zBdaH9d1NFI
https://www.youtube.com/watch?v=zBdaH9d1NFI
https://www.youtube.com/watch?v=UBupuxfZ01I
https://www.youtube.com/watch?v=UBupuxfZ01I
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunitatea_European%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunitatea_European%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/CAER
https://ro.wikipedia.org/wiki/CAER
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Instituțiile UE

Află mai multe despre 

criteriile calității de 

membru UE! 

Imnul european

Sărbătoarea 

păcii și unității 

europene

Drepturile 

cetățenilor uniunii

Asigurări sociale în 

străinătate

Președinții UE

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/anthem/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/anthem/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/anthem/european-anthem-2012.mp3
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/anthem/european-anthem-2012.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=LBd7qBBqy9E
https://www.youtube.com/watch?v=LBd7qBBqy9E
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_ro.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/country-coverage/index_ro.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/country-coverage/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/eu-presidents/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/eu-presidents/index_ro.htm
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