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Stabilitatea prețurilor: scopul principal al euro este menținerea stabilității prețurilor. Consiliul Guvernatorilor, forul decizional principal al BCE, a stabilit ca

modificarea prețurilor în zona euro, să se situeze sub 2%, raportat la rata inflației. Consiliul Guvernator a declarat, că pe termen mediu dorește păstrarea ratei

inflației anuale sub 2%.

Ecu: Comunitatea Europeană, apoi moneda Uniunii Europene în perioada 1979 - 1999, până în momentul introducerii euro. Uniunea valutară nu a existat niciodată 

sub formă de bancnote și monede. Scopul era echilibrarea cursului valutar între statele membre, și facilitarea efectuării calculelor economice în cadrul Comunității.

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom): Euratom a fost înființată în data de 1 ianuarie 1958., odată cu CEE. Scopul acesteia este efectuarea de 

cercetări și de dezvoltări în domeniu energiei atomice, formarea pieței comune a surselor de energie nucleară, și monitorizarea industriei energiei nucleare în așa 

fel, încât aceasta să fie utilizată în domeniul sănătății, și să faciliteze prevenirea abuzurilor. Anul 1967 a marcat unificarea Euratom, a CECO și a CEE.

Comisia Europeană: este organul executor al UE, fiind independent politic. Sarcinile sale exclusive sunt: elaborarea noilor prevederi ale uniunii, această instituție 

fiind responsabilă și pentru implementarea deciziilor luate de Parlamentul European și de Consiliul European. Președinte: Jean-Claude Juncker. Sediul: Bruxelles.

Consiliul Uniunii Europene: Consiliul este compus din miniștri țărilor membre, în scopul stabilirii, modificării, acceptării prevederilor legale, și în scopul 

armonizării legislațiilor naționale cu legislația europeană. Miniștri sunt împuterniciți la asumarea de obligații în numele guvernelor lor, în scopul implementării 

măsurilor acceptate în cadrul Consiliului. 

Eures (portalul mobilității europene pentru ocuparea forței de muncă): Eures este o rețea de consiliere și de informare a cărei scop este facilitarea mobilității 

forței de muncă între țările membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European. 

Piața unitară: piața internă a Uniunii Europene este o piață unitară, care asigură libera circulație a mărfurilor, a serviciilor, a banilor și a persoanelor, și asigură 

cetățenilor Uniunii dreptul la viața, la muncă, la studii și la întreprindere.

Euro: moneda oficială a Uniunii Europene, folosită de 19 de state membre din cele 28. De asemenea, este și moneda oficială a șase țări europene situate în afara 

zonei euro: Andorra, Monaco, San Marino și Vatican, fiind introdus în Kosovo și în Muntenegru în mod neoficial, pe bază de acord. De la data introducerii sale, euro 

a devenit, după dolarul american, a doua cea mai importantă valută, folosită și în cadrul tranzacțiilor.
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Sistemul Euro: membri sunt BCE și băncile centrale din țările care folosesc moneda unică euro.

Zona Euro: este alcătuită de țările membre ale Uniunii Europene, care folosesc moneda unică euro.

Banca Centrală Europeană (BCE): a fost înființată în data de 1 iunie 1998, sediul este în Frankfurt am Main, Germania. Este elementul central al sistemului euro.

Parlamentul European: este forul legislativ al UE, este ales de cetățenii UE odată la cinci ani. Ultimele alegeri au avut loc în mai 2014. Președinte: Martin 

Schulz.

Consiliul European: Consiliul European este alcătuit din conducătorii țărilor membre ale uniunii, care definesc programul politic al UE. Consiliul European 

asigură între țările membre cooperarea politică la cel mai înalt nivel. Președinte: Donald Tusk. 

Tratatul de la Maastricht: a fost semnat de membri Comunității Europene în data de 7 februarie 1992, în Maastricht și a intrat în vigoare în data de 1 noiembrie

1993. Semnarea acestui tratat a rezultat în înființarea Uniunii Europene, și a fost rezultatul tratativelor legate de uniunea monetară și politică. Tratatul a abordat

condițiile de introducere a euro, stabilind și cei trei stâlpi ai Uniunii Europene.

Ziua Europei: data de 9 mai este ziua europeană a păcii și a unității. Este ziua aniversării celebrului plan istoric Schuman. 

Planul Schuman: Robert Schuman, ministru de externe francez, a propus pentru Europa un plan de cooperare politică și economică, menirea acestui plan fiind

prevenirea izbucnirii unui război între țările de pe continent. A propus crearea unei instituții europene de gestionare a exploatării comune a cărbunelui și a

oțelului Tratatul de înființare a acestei instituții a fost semnat un an mai târziu. Data înființării Uniunii Europene moderne este data prezentării planului Schuman.

Spațiul Economic European: este instituția creată de membrii Uniunii Europene și a Asociației Europene a Liberului Schimb, înseamnă și extinderea pieței comune

a Uniunii Europene. Constă în extinderea pieței Comunității Europene cu piața țărilor, care nu doresc să facă parte din instituțiile politice ale Uniunii Europene.

Comunitatea Economică Europeană (CEE): a fost înființată în 1957, prin Tratatul de la Roma, de către țările fondatoare CECO: Belgia, Franța, Olanda, Luxemburg,

RFG și Italia. În urma tratatului cadrul instituțional s-a unificat cu CECO și cu Euratom. În urma Tratatului de la Maastricht, semnat în 1993, întreaga organizație a

fost redenumită în Comunitatea Europeană.
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