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CE ESTE  
UNIUNEA 

EUROPEANĂ

DE LA CREAREA SA ÎN 1957, UE A CRESCUT DE LA 6 LA 28 DE 
ȚĂRI. ACESTEA ȘI-AU UNIT FORȚELE PENTRU A CONSTRUI 
ÎMPREUNĂ UN VIITOR MAI BUN. CARE SUNT ȚĂRILE CARE 

ALCĂTUIESC UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI CÂND AU ADERAT ELE?  
ÎN ACEST CAPITOL VEȚI AFLA CUM A DEVENIT UE CEEA CE ESTE 

ÎN PREZENT ȘI CE ANUME O FACE ATÂT DE DEOSEBITĂ.
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CETATEA  
VATICANULUI

ELVEȚIA
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Statele membre ale UE
Uniunea Europeană nu este un stat, ci un parteneriat unic între mai multe 
țări europene, cunoscute sub denumirea de „state membre“. Împreună, 
acestea acoperă o mare parte a continentului european. În UE locuiesc 
peste 510 milioane de persoane, adică aproximativ 7 % din populația lumii. 
Cetățenii statelor membre ale UE sunt și cetățeni ai Uniunii Europene.
În prezent, UE este alcătuită din 28 de țări. În iunie 2016, una dintre aceste 
țări, Regatul Unit, a votat în favoarea părăsirii UE. Însă, până la finalizarea 
negocierilor de retragere, Regatul Unit rămâne membru al UE, cu toate 
drepturile și obligațiile care decurg din aceasta.

EXERCIȚIUL 1   

CARE SUNT STATELE MEMBRE ALE UE?
Priviți în partea dreaptă lista de steaguri și de țări. Toate sunt în Europa, 
dar nu toate fac parte din Uniunea Europeană. Identificați țările din listă 
care sunt membre ale UE. După ce le-ați identificat, localizați-le pe hartă. 
Dacă aveți nevoie de ajutor, consultați acest site: europa.eu/!DzN43nN

ALBANIA

ANDORRA

AUSTRIA

BELGIA

BOSNIA ȘI 
HERȚEGOVINA

BULGARIA

CROAȚIA

CIPRU

REPUBLICA CEHĂ

DANEMARCA

ESTONIA

FINLANDA

FOSTA REPUBLICĂ 
IUGOSLAVĂ  
A MACEDONIEI

FRANȚA

GERMANIA

GRECIA

UNGARIA

ISLANDA

IRLANDA

ITALIA

LETONIA

LIECHTENSTEIN

LITUANIA

LUXEMBURG

MALTA

MOLDOVA

MUNTENEGRU

ȚĂRILE DE JOS

NORVEGIA

POLONIA

PORTUGALIA

ROMÂNIA

SERBIA

SLOVACIA

SLOVENIA

SPANIA

SUEDIA

UCRAINA

REGATUL UNIT

TURCIA

http://europa.eu/!DN43nN
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EXERCIȚIUL 2   

CE ȘTIȚI DESPRE ACESTE ȚĂRI SAU CE PUTEȚI AFLA?
Imaginați-vă că lucrați pentru o agenție de turism din Europa. Alegeți două țări din UE  
pe care le cunoașteți cel mai bine și creați un scurt rezumat destinat turiștilor. De exemplu, 
câți locuitori au țările respective și care sunt capitalele lor? Ce au ele de oferit vizitatorilor 
(gastronomie, cultură, limbă etc.)?

UNITATE ÎN DIVERSITATE
Valorile europene
Ați auzit vreodată sintagma „Unitate în diversitate“? Ea constituie 
mottoul UE și transmite ideea de bază a valorilor europene. Deși fiecare 
țară din UE are propria cultură, limbă și tradiție, toate statele împărtășesc 
aceleași valori comune și trebuie să le respecte dacă doresc să facă parte 
din Uniunea Europeană.
Valoarea fundamentală care unește toate statele membre este democrația. 
Aceasta înseamnă că numai țările democratice pot fi membre ale UE.
Celelalte valori ale UE care sunt împărtășite de toate statele membre 
sunt: demnitatea umană, libertatea, egalitatea, statul de drept și 
respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care 
aparțin unor grupuri minoritare.
Aceste valori sunt prevăzute într-un important text juridic, denumit tratat, 
pe care toate statele membre l-au aprobat și, în consecință, trebuie să îl 
respecte. Tratatul de la Lisabona este cel mai recent tratat. A fost semnat  
în capitala Portugaliei în anul 2007.

 Limbile oficiale ale UE
Uniunea Europeană are 24 de limbi oficiale.

De ce sunt atât de multe? UE nu ar putea exista fără statele sale 
membre și fără cetățenii săi. Fiind o organizație democratică, ea 

trebuie să comunice cu guvernele statelor membre,  
cu cetățenii săi, cu companiile și cu organismele publice de pe 
teritoriul său în limba proprie a fiecăruia. Oamenii au dreptul 

să știe ce se face în numele lor. Ei trebuie să poată participa activ 
la activitățile UE, fără a fi nevoiți să învețe mai întâi o limbă 

străină. Știați că puteți scrie instituțiilor UE în oricare dintre cele 
24 de limbi oficiale și că puteți primi răspuns în aceeași limbă?

Această broșură audio interactivă vă oferă posibilitatea de a 
asculta cum sună toate aceste 24 de limbi: europa.eu/!mF73gp

DOBRÓ ÚTRO / BUENOS DÍAS 
DOBRÉ RÁNO / GOD MORGEN
GUTEN MORGEN / TERE HOMMIKUST
KALIMERA / GOOD MORNING
BONJOUR / DIA DUIT
DOBRO JUTRO / BUONGIORNO
LABAS RYTAS / LABRĪT
JÓ NAPOT / L-GĦODWA T-TAJBA 
GOEDEMORGEN / DZIEŃ DOBRY / BOM DIA
BUNĂ DIMINEAŢA / DOBRÉ RÁNO
DOBRO JUTRO / HYVÄÄ HUOMENTA
GOD MORGON

http://europa.eu/!mF73gp
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UNIUNEA EUROPEANĂ

UE
DIN 1957

UE UE
UNITATE  
ÎN DIVERSITATE

28 DE ȚĂRI

UE

UNITATE ÎN DIVERSITATE
ȘTIAȚI CĂ...? 

Steagul Europei este 
alcătuit din 12 stele aurii 
pe fundal albastru. A 
fost adoptat în 1984 de 

Uniunea Europeană (care pe atunci 
purta numele de „Comunitatea 
Economică Europeană“), iar acum 
este arborat deasupra parlamentelor, 
a clădirilor administrative, a 
parcurilor și a monumentelor din 
întreaga Europă.
Stelele simbolizează popoarele 
Europei, iar cercul reprezintă uniunea 
acestora. Numărul de stele nu se 
modifică niciodată, ci rămâne mereu 
12: el simbolizează perfecțiunea și 
integralitatea.

De la șase la 28 de țări ale UE
După cum am observat, UE este alcătuită din țări foarte diferite. Cea mai mare dintre ele, 
Germania, are în jur de 82 de milioane de locuitori, iar cea mai mică, Malta, are 400 000. 
Europenii vorbesc limbi diferite și utilizează trei alfabete distincte (latin, grec și chirilic).  
Există tradiții, culturi, mâncăruri și sărbători populare diferite.
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EXERCIȚIUL 3

CE ÎNSEAMNĂ ÎN PRACTICĂ VALORILE ȘI PRINCIPIILE UE
Partea 1. Puneți un X în coloana corectă din dreptul fiecăreia dintre cele nouă întrebări de mai 
jos. În grupuri mici, discutați despre ce credeți că trebuie să facă sau să nu facă niciodată o țară 
dacă dorește să fie membră a UE.

O țară …
(A)

poate să adere la UE
(B)

nu poate să adere la UE

1 în care nu există libertatea presei

2 care aplică pedeapsa cu moartea

3 care le permite cetățenilor săi să 
protesteze împotriva guvernului

4  în care parlamentul este ales în mod 
periodic

5  în care președintele guvernează până la 
moarte, fiind urmat de un fiu sau de o fiică

6 în care armata stabilește politica de urmat 
și poate chiar să intervină în treburile 
interne prin forță militară

7  în care oamenii sunt considerați nevinovați 
până când sunt găsiți vinovați de o instanță

8  în care există un singur partid, care 
guvernează întotdeauna

9  care protejează minoritățile, chiar și atunci 
când majoritatea este împotriva lor

Partea 2. În grupuri mici, alegeți două dintre cele cinci valori ale UE enumerate mai jos și 
discutați în cadrul grupului ce înseamnă ele pentru voi:

DEMOCRAȚIA 
DEMNITATEA UMANĂ
LIBERTATEA
EGALITATEA
RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI
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Cum a început totul?
După Al Doilea Război Mondial, care s-a desfășurat între 1939 și 1945 și a izbucnit la doar 20 de ani 
după încheierea Primului Război Mondial, oamenii erau hotărâți să nu mai lase niciodată să se întâmple 
așa ceva.
Între 1945 și 1950, câțiva politicieni europeni, printre care Robert Schuman, Konrad Adenauer, 
Alcide De Gasperi și Winston Churchill, au început procesul de creare a Uniunii Europene în care 
trăim în prezent.  
În Europa de Vest au fost instituite noi structuri care să unească țările europene din punct de vedere 
economic și politic, pentru a asigura pacea și prosperitatea pe termen lung.
La 9 mai 1950, Robert Schuman (ministrul francez al afacerilor externe din acea vreme) a propus 
ca producția de cărbune și oțel – materiile prime care erau utilizate în pregătirile de război – să fie 
gestionată în comun, pentru ca nicio țară să nu se poată înarma în secret împotriva celorlalte. În acele 
vremuri, cărbunele îndeplinea rolul pe care îl au în zilele noastre petrolul și gazele naturale, fiind 
cea mai importantă sursă de energie disponibilă. În 1952 a fost instituită Comunitatea Europeană 
a Cărbunelui și Oțelului, care stă la originea actualei Uniuni Europene, fiind fondată de șase țări 
învecinate: Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Țările de Jos.

Extinderea cooperării
Câțiva ani mai târziu, cele șase țări fondatoare au decis 
să își extindă cooperarea și la alte sectoare economice. 
În 1957 s-a semnat Tratatul de la Roma, prin care s-a 
instituit Comunitatea Economică Europeană. Ostilitatea 
reciprocă a fost înlocuită de cooperare – iar această 
cooperare s-a bucurat de un succes ieșit din comun. 
Comunitatea Economică Europeană a făcut pași mari din 
punct de vedere economic.  
Nu este de mirare că, de-a lungul timpului, tot mai multe 
state au solicitat să i se alăture.

1957TRATATUL DE LA ROMA:
COMUNITATEA ECONOMICĂ  

EUROPEANĂ
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Noi membri
În 1973, au aderat la UE Danemarca, Irlanda și Regatul Unit. Câțiva ani 

mai târziu, trei țări europene care fuseseră conduse anterior de dictatori 
au devenit democratice și au putut să își depună candidatura în vederea 

aderării. Este vorba despre Grecia, care a aderat în 1981, urmată  
de Portugalia și de Spania în 1986. Austria, Finlanda și Suedia s-au alăturat 

Uniunii Europene în 1995, numărul membrilor ajungând astfel la 15.
La scurt timp după încheierea celui de Al Doilea Război Mondial, Europa 

a fost împărțită în est și vest de Cortina de Fier și a început Războiul 
Rece, care a durat 40 de ani. Zidul Berlinului a fost un simbol al acestei 

diviziuni. După căderea lui în 1989, s-a deschis calea pentru ca țările din 
Europa Centrală și de Est care fuseseră controlate anterior de fosta Uniune 

Sovietică să își reformeze sistemele și să își depună candidatura pentru 
aderarea la UE. În 2004 au aderat la UE opt țări din Europa Centrală și de 

Est: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia 
și Ungaria. În același an au devenit membre și insulele mediteraneene 

Cipru și Malta. În 2007 au aderat Bulgaria și România, iar Croația  
a devenit cel de al 28-lea membru al UE în 2013.

Aderarea noilor membri la UE a contribuit la menținerea păcii și  
a stabilității în Europa, precum și la extinderea zonei de democrație și a 

pieței unice. Orice membru nou trebuie să fie pregătit să semneze tratatele 
și să adopte întregul corp de legi al UE. Trebuie să respecte principiile 

libertății, democrației, respectării drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, precum și principiile statului de drept.

ITALIA

CIPRU

REPUBLICA CEHĂ

LETONIA

LITUANIA

SLOVACIA

UNGARIA

SLOVENIA

MALTA

ROMÂNIA

BULGARIA

FRANȚA

GERMANIA
ȚĂRILE DE JOS

DANEMARCA
REGATUL UNIT

IRLANDA

SPANIA

PORTUGALIA

AUSTRIA

FINLANDA

ESTONIA

POLONIA

SUEDIA

BELGIA

LUXEMBURG

GRECIA

2004

2007

2013

1986

1973

1957

1995

1981

CROATIA
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Premiul Nobel pentru pace
Deși uneori pot apărea dezacorduri între țările UE, 
principiile fundamentale ale Uniunii au rămas 
neschimbate în ultimii 70 de ani. În 2012, datorită 
neobositelor sale eforturi de asigurare a păcii,  
a democrației și a respectării drepturilor omului în 
Europa și în întreaga lume, Uniunea Europeană a 
primit Premiul Nobel pentru pace. Astfel, UE  
a devenit primul grup de țări din lume căruia i s-a 
acordat această onoare.

1500 1700 1800 1900

1957

2017

70 DE ANI
DE PACE DURABILĂ

RĂZBOI PACE

EXERCIȚIUL 4

CE ÎNSEAMNĂ UNIUNEA EUROPEANĂ PENTRU TINERI?
După cum am menționat, Uniunea Europeană își are originile la începutul anilor 1950, când 
principiile sale de bază au fost stabilite de oameni care trecuseră prin atrocitățile unuia sau 
chiar ale ambelor războaie mondiale. Acestea provocaseră moartea a zeci de milioane de 
oameni de pe întregul continent. Ideea era să se evite conflictele viitoare prin crearea unei 
colaborări strânse între țări și prin unirea cetățenilor acestora: un proiect foarte curajos pentru 
niște țări și niște oameni care nu cu mult timp în urmă fuseseră în conflict.

Puțini tineri din zilele noastre mai au rude în viață care să le povestească despre experiențele 
lor din acele vremuri grele. Tu și prietenii tăi v-ați născut în jurul anului 2000, când Europa se 
bucura deja de 50 de ani de pace și prosperitate. Ce părere aveți voi, ca tineri, despre această 
pace de lungă durată din Europa? Vi se pare ceva firesc sau vă faceți uneori griji cu privire la 
viitor? Discutați acest aspect cu colegii de clasă.


