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01.01.1999
MONEDĂ VIRTUALĂ

01.01.2002.
BANCNOTE, MONEDE

Simbolul de pod simbolizează 
comunicarea dintre popoarele Europei, 

respectiv între Europa și restul lumii.

Simbolul de poartă sau de geam 
simbolizează deschiderea și 

cooperarea Europei.

Simbolul EURO:

Modalitate de plată 
oficială în 19 state membre

Beneficiile euro în uniune

În țările membre ale zonei euro 
riscurile legate de cursul valutar 
dispar.

Facilitează comerțul pe continent 
și în afara acestuia.

Crește disponibilitatea de a 
călători și mobilitatea.

Creează competitivitate pe piețele 
țării în cauză.

Știi, care a fost moneda de plată 
folosită de germani, de francezi și 

de spanioli înainte de euro?

Faceți 
clic aici!

https://www.youtube.com/watch?v=dpW-xQWN8tY
https://www.youtube.com/watch?v=dpW-xQWN8tY


2.

1989 - DĂRÂMAREA „CORTINEI DE FIER”
Până în 1989 România era o altă „lume". Dărâmarea „Cortinei de Fier” a însemnat încetarea 

principiilor și gândurilor, care timp de zeci de ani au obstrucționat libera circulație a 
persoanelor. 

Metafora 
politică a 
împărțirii 
Europei în 

urma 
Războiului 

Rece

DESCHIDEREA LUMII!

În 1991 a fost votat noua Constituție prin care țara a fost declarată republică semipezidențială, prin și prin care au fost 
recunoscute drepturile de bază ale omului și drepturile sociale de bază. 

În România schimbarea regimului într-un mod foarte spectaculos și foarte sângeros.  
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Sebi dorește să 
lucreze în străinătate, 
dar nu știe care sunt 
primii pași. Să plece 

sau să rămână?

AUSTRIA (salariul mediu)

2320 €
AUSTRIA (salariul minim)

1450 €

MAREA BRITANIE 
(salariul mediu)

2600 €
MAREA BRITANIE 
(salariul minim)

1254 €

GERMANIA (salariul 
mediu)

2950 €
GERMANIA (nu este 

salariu minim stabilit)

CHELTUIELILE TREBUIE PLĂTITE ȘI ÎN 

STRĂINĂTATE!

Transportul în comun (abonamente lunare):

Londra: aprox. 100 - 140 lire sterline/lună

Viena: aprox. 120 - 145 Euro/lună

Berlin: aprox. 160 - 190 Euro/lună

Calculați asta 
în RON!

Locuința (costurile cu chiria):

Viena: aprox. 300 - 500 Euro/lună

Berlin: aprox. 600 - 1000 Euro/lună

Alimentele?

Întreținerea (apa, gazul, 
curentul, etc.)?

Știai: conform datelor oficiale în străinătate lucrează aproximativ cinci milioane de 
români? Această informație a fost concluzionată parțial în baza datelor comunicate de 
ambasadele și oficiile consulare ale României, și în parte în baza datelor comunicate de 

pagina web de știri profi.ro care actualizează în mod regulat informațiile legate de 
muncitorii români din străinătate.

Sursa: https://kulfoldimunka.co

Londra: aprox. 400 - 900 lire sterline/lună

https://kulfoldimunka.co/
http://kulfoldimunka.co/2013/03/27/mennyit-kereshetsz-kulfoldon-ime-a-nagy-berlista/
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Circulația liberă 
a bunurilor

Libera circulație 
a persoanelor

Libera circulație 
a serviciilor

Fluxul liber al 
banilor

Firmele din țările membre trebuie să beneficieze de
posibilitatea de a porni din poziții egale și pe piețele celorlalte
țări membre.

Posibilitatea de gestionare liberă a banilor de
către persoanele fizice și de către
întreprinderi. Ce 

înseamnă 
banii?

Prestatorii de servicii din cadrul UE trebuie să
beneficieze de același tratament, ca oricare alt
prestator de servicii, fără orice fel de deosebire.

Fiecare cetățean UE este îndreptățit la trecerea liberă a granițelor 
și la stabilirea oriunde a domiciliului său, chiar și pe termen lung. 
De asemenea, fiecare cetățean este îndreptățit la utilizarea 
serviciilor sociale ale țării în cauză, și este îndreptățit și la muncă.  
Crearea oricărei diferențe între cetățenii țărilor membre, în ceea 
ce privește remunerațiile și condițiile de lucru, este interzisă. 

Marea 
majoritate a 
locuitorilor 

Uniunii 
lucrează în 
domeniul 
serviciilor.
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Înființarea întreprinderilor și ajutoarele UE

economie generală pentru elevi

ca întreprinzător privat

ca firmesau

.

Faceți clic 
aici!

Investițiile în România –
dezvoltarea economiei 

românești

Student Bike Investiții în turism

Producție de energie solară

Autostrăzi

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


6.

Este banca centrală responsabilă pentru euro.
Sarcina principală constă în menținerea valorii
euro și în asigurarea stabilității prețurilor în
zona euro.

economie generală pentru elevi

Menținerea stabilității prețurilor

Cooperarea cu țările membre

Emiterea bancnotelor

Stabilitatea prețurilor înseamnă că 
banii își păstrează valoarea chiar și 
după trecerea anilor. Acest aspect 

este important în cazul în care dorim 
să economisim pentru ceva ce 

urmează a fi achiziționat ulterior.

Vezi țările membre ale zonei euro!

În zona euro criza a început în primăvara anului 2010, când
investitorii aveau dubii legate de sustenabilitatea cheltuielilor
publice ale Greciei. Din cauza datoriei publice foarte mari a
apărut pericolul falimentului Greciei, acest fapt putând fi evitat
doar prin aplicarea pachetului de salvare creat de celelalte state
membre.Știai: sediul Băncii Centrală Europene este 

în Germania? Forul decizional superior este 

Consiliul General. 

https://www.youtube.com/watch?v=hJ9ZzsveoxA
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Link-urile legate de acest subiect:
Monedele și bancnotele Euro

Istoria monedei 

europene unice
Banca Centrală a zonei 

euro

Vezi țările membre ale zonei 

euro!

Te interesează investițiile 

din România realizate cu 

fonduri europene?

Criza euro în 

5 minute

https://www.youtube.com/watch?v=NxPwPKmPYpQ
https://www.youtube.com/watch?v=NxPwPKmPYpQ
https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.ro.html
https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.ro.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/index_ro.htm
https://www.youtube.com/watch?v=GGqQJS-dATw
https://www.youtube.com/watch?v=GGqQJS-dATw
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.primaria-constanta.ro/machete/Macheta2.aspx?machetaID=2&paginaID=303&detaliuID=961&lang=ro
http://www.primaria-constanta.ro/machete/Macheta2.aspx?machetaID=2&paginaID=303&detaliuID=961&lang=ro
http://www.mfor.hu/cikkek/Az_eurovalsag_ot_percben.html
http://www.mfor.hu/cikkek/Az_eurovalsag_ot_percben.html
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Viața și 

antreprenorialul în 

UE

CAERCEE

Vezi, pe ce sunt cheltuiți fondurile europene 

în România!

Strategia Europei 

pentru anul 2020, 

un rezumat

Aplică și continuă-ți studiile în UE!

Cheltuielile Uniunii/țară 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunitatea_European%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunitatea_European%C4%83
http://www.europarl.europa.eu/external/html/budgetataglance/default_hu.html
http://www.europarl.europa.eu/external/html/budgetataglance/default_hu.html
http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
http://europa.eu/eu-life/index_ro.htm
http://europa.eu/eu-life/index_ro.htm
https://ro.wikipedia.org/wiki/CAER
https://ro.wikipedia.org/wiki/CAER
http://www.erasmusplus.ro/
http://www.erasmusplus.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=NIQLBz0uYa8
https://www.youtube.com/watch?v=NIQLBz0uYa8
https://www.youtube.com/watch?v=139QeF_D6rI
https://www.youtube.com/watch?v=139QeF_D6rI
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