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Simbolul EURO:

Drumul spre euro

Știi, care a fost moneda de plată folosită de 
germani, de francezi și de spanioli înainte de euro?

CEE

CAER

Până în momentul schimbării regimului în anul
1989-1990 continentul fusese împărțit în două
blocuri nu doar din punct de vedere politic, ci
și economic. Cortina de Fier, ca se întindea de-
a lungul continentului, a împărțit țările în
două mari sfere de interes financiar și
economic. În vest Comunitatea Economică
Europeană (CEE), cunoscută și sub denumirea
de Piața Comună, cuprindea 12 țări.

Între timp țările blocului socialist din Europa
de Est și-au creat propria uniuni economică
denumită Consiliul de Ajutor Economic
Reciproc (CAER). În acest moneda folosită
era rubla. Acest Consiliu a fost dizolvat în
anul 1991, în urma destrămării blocului
comunist.

Pe drumul introducerii monedei unice, una dintre stațiile 
importante a fost anul 1979, când a fost introdusă ecut

(european currency unit - Unitatea Monetară Europeană), 

ca unitate de măsură aplicată în Comunitate.
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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.



2.cunoștințe economice pentru liceeni

COMERȚUL INTERNAȚIONAL ÎN 
COMUNITATEA ECONOMICĂ 
EUROPEANĂ (CEE)

COMERȚUL 
INTERNAȚIONAL ÎN CAER

La început activitatea CAER s-a limitat în special la extinderea
schimbului de bunuri și la ajutor reciproc, fiind apoi extinsă la
sincronizarea planurilor economice ale popoarelor, și la diferite
domenii de specialitate. Asta înseamnă că fiecare țară a contribuit
cu produsele la dezvoltarea și fabricarea cărora se pricepea cel mai
bine (de ex. România a cucerit „lumea socialistă” cu automobilele
Dacia, primind în schimb multe materii prime).

Producția și comerțul nu se desfășurau conform cerințelor pieței (nu 
existau întreprinderi private), lipsea competitivitatea, dar și piața în 
sine. Comercializarea produselor blocului socialist era imposibilă din 

cauza problemelor calitative și a tehnologiei învechite folosite. 

Ideea de bază a CEE, a Pieței Comune, este libera circulație a persoanelor și a 
serviciilor între granițele Comunității.

În timp ce Europa de Est pășea spre dezvoltarea democratică și
spre economia de piață, în 1990 a fost semnat Acordul Schengen,
în urma căruia au dispărut granițele dintre țările membre CEE. În
1991 a fost semnat Tratatul de la Maastricht, care a declanșat
procesul de formare a Uniunii. Apoi, în 1993 s-a născut Uniunea
Europeană. Statele membre ale Uniunii și-au dat seama încă
înainte de formarea UE, că economia americană și japoneză
puternică poate fi echilibrată nu doar prin unitate politică, ci și prin
măsuri economice corespunzătoare și prin eliminarea oscilațiilor
cursului de schimb valutar, prin introducerea unei monede unice .

1989 DĂRÂMAREA 

CORTINEI DE FIER

Caută mărcile românești dinaintea Revoluției!
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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.

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 
populației active a 
Uniunii Lucrează în 

domeniul serviciilor.

Circulația liberă a bunurilor

Libera circulație a serviciilor

Fluxul liber al banilor

Libera circulație a persoanelor

Este banca centrală responsabilă pentru moneda unică euro.
Menținerea stabilității

prețurilor Cooperarea cu țările
membre

Emiterea bancnotelor

Știai: sediul Băncii Centrală Europene este în 

Germania? Forul decizional superior este 

Consiliul General. 

Vezi țările membre
ale zonei euro!

În 19 state membre ale UE euro este moneda oficială de
plată. În data de 01 ianuarie 2015. Lituania a fost ultima
țară, care a adoptat moneda unică. 337 milioane de 

europeni folosesc 
moneda unică.

Alții trebuie să aștepte, resp. nu se grăbesc. Singura țară care se pregătește

pentru adoptarea monedei unice în viitor este România, sau este planificată

o dată țintă. În cazul celorlalte state membre adoptarea monedei unice este

preconizată pentru anul 2020, poate cu excepția Poloniei.

Renunțarea la adoptarea monedei unice este posibilă în cazul Marii Britanii

și al Daniei.
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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 la nivel central)

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):

Londra: aprox. 400 - 900 lire sterline/lună

Viena: aprox. 300 - 500 Euro/lună

Berlin: aprox. 600 - 1000 Euro/lună

Alimentele?

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

EURES
Portalul mobilității europene pentru ocuparea forței de 

muncă

Faceți clic aici!

Scopul rețelei EURES este furnizarea de servicii utile angajatorilor,

angajaților și persoanelor care doresc să exploateze posibilitățile
oferite de principiul circulației libere a persoanelor.

SUSȚINERI

Scopul programului, acordarea de ajutor:

- pentru tineri (vârsta maximă: 35 de ani), pentru facilitarea găsirii unui loc

de muncă, a unei oportunități de practică și pentru acumularea de

experiență practică și în țările participante, și

- ajutarea angajatorilor în găsirea angajaților calificați, pentru pozițiile solicitante.

AJUTOARE PENTRU TINERI
Faceți clic aici!

https://ec.europa.eu/eures/public/ro/homepage
https://ec.europa.eu/eures/public/ro/homepage
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=ro
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Taxa de studiu/semestru: 500 €
Taxe administrative/lună: 40-60 €
Contribuție semestrială/semestru: 50-250 €
Suma necesară pentru trai zilnic/lună: 600-
1200 €

Taxa de studiu/semestru: 0 € (în cazul instituțiilor de studii superioare

bugetate de stat), în primele 6 semestre în cazul finalizării cu insucces a
studiilor: 363 €/semestru
Taxa de membru în unitatea administrativă locală / lună: 5 €

Suma necesară pentru trai zilnic/lună: 600-1200 €

Taxa de studiu/semestru: 4500 £
Taxe administrative/lună: 15 £
Suma necesară pentru trai zilnic/lună: 800-
1000 £

Taxa de studiu/semestru: 700-800 €
Suma necesară pentru trai zilnic/lună:
800-1000 €

Programul Erasmus de schimb de experiență a fost lansat în 1987 și de atunci peste 3

milioane de studenți și studente au studiat în străinătate, beneficiind de sprijin

financiar de la UE? Următorii șapte ani în programul Erasmus vor participa 5

milioane de studenți, bursa cărora fiind asigurată de UE, cu suma de 14,7 miliarde

euro. În anul de studiu 2013 - 2014, 5742 studenți români au studiat la una dintre

universitățile străine. În această perioadă destinația cea mai populară printre

studenți era Spania. Programul Erasmus facilitează călătoria în străinătate nu doar

pentru studenți, ci şi pentru profesorii care predau în instituțiile de învățământ

superior, care pot participa în programe de schimb similare în 33 de țări (adică în

țările membre ale Uniunii, în Islanda, în Liechtenstein, în Norvegia, în Elveția și în

Turcia).
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Investiții în România –
dezvoltarea economiei 

românești

UE finanțează implementarea a numeroase proiecte și programe, acordând
sprijin financiar, printre altele, și în următoarele domenii:

În 2014 România a contribuit la bugetul UE cu suma de
1,35 miliarde de euro.. Pe lângă astea, în numele UE a
încasat 141 milioane de euro sub formă de taxe vamale,
taxe vamale pentru produse agricole și alte taxe. Pentru
acoperirea costurilor administrative, România poate păstra
25% din această sumă.

Sprijin din partea EU

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.

Autostrăzi
Student Bike

Investiții în turism

Producție de energie solară

https://www.youtube.com/watch?v=hJ9ZzsveoxA
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Până în 2020 toată UE trebuie să atingă 
următoarele 5 obiective: Gradul de ocupare

În cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între
20–64 ani gradul de ocupare trebuie să atingă
75%.

K+F
3% din PIB-ul Uniunii Europene trebuie investit
în cercetare și dezvoltare.

Protecția mediului înconjurător și folosirea 
surselor de energie sustenabile

Emisia gazelor cu efect de seră trebuie redusă
cu 20%, î comparație cu nivelul din anul
1990 (poate chiar cu 30% în cazul în care sunt
asigurate condițiile necesare). Sursele de
energie regenerabilă trebuie crescute cu
20%. Eficiența energetică trebuie
îmbunătățită cu 20%.

Educația
Numărul persoanelor care renunță devreme la
școală trebuie redus sub 10%. Obiectivul de
atins: cel puțin 40% din populația Uniunii
cuprinsă între 30 - 34 de ani trebuie să fie
absolvit o instituție de învățământ superior.

Lupta împotriva sărăciei și a 
marginalizării sociale

Numărul persoanelor care trăiesc la nivel
de subzistență în sărăcie și a persoanelor
marginalizate social cu risc de excludere
trebuie să scadă cu minim 20 de milioane.

Începând cu data de 01 ianuarie 2007 firmele 
au acces la fondurile europene și pot beneficia 
de ajutor și din partea statului. Fondurile sunt 

acordate pe bază de aplicații.  

Întreprinzătorii români au posibilitatea 
de a înființa subunități și sau firme în 

celelalte țări membre, însă cu 
respectarea prevederilor legale ale 

țării membre în cauză. 

Legislația privind 
înființarea firmelor poate 
varia în statele membre. 

Întreprinzătorul trebuie să 
dispună de număr TVA 

intracomunitar. 
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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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