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SIMBOLURILE UE



IMNUL EUROPEAN
• Melodia care simbolizează UE este un extras din 

Simfonia a IX-a compusă în 1823 de Ludwig van 

Beethoven, compozitorul care a decis să 

transpună în muzică versurile poemului „Odă 

bucuriei”, scris de Friedrich von Schiller în 1785.

• Imnul simbolizează nu numai Uniunea Europeană, 

ci Europa în sens mai larg. Poemul „Odă bucuriei” 

exprimă viziunea idealistă a lui Schiller care îşi 

dorea ca toţi oamenii să se înfrăţească, viziune 

împărtăşită şi de Beethoven.

• În 1972, Consiliul Europei a transformat „Oda 

bucuriei” în propriul său imn. În 1985, liderii 

europeni l-au adoptat ca imn oficial al Uniunii 

Europene. Fără cuvinte, în limbajul universal al 

muzicii, acest imn dă glas idealurilor europene de 

libertate, pace şi solidaritate.

• Imnul european nu îşi propune să înlocuiască 

imnurile naţionale ale ţărilor membre, ci să 

celebreze valorile lor comune.

• Ascultaţi imnul european [5 MB] (02:07)

• Imnul este interpretat de European Union Youth 

Wind Orchestra, dirijată de André Reichling. A fost 

înregistrat în 1994, la Teatro da Trindade din 

Lisabona. Aranjamentul orchestral îi aparţine lui 

Herbert von Karajan.*

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/anthem/european-anthem-2012.mp3


ZIUA EUROPEI (1996-2012) 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/images/poster_medium/europe_day_2005_en.jpg
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TRATATUL DE LA MAASTRICHT
(1993) - 20 DE ANI

CONŢINUTUL TRATATULUI

Uniunea monetară şi economică

Principalul obiectiv al tratatului este crearea Uniunii Economice și Monetare în trei etape.

Conform tratatului moneda unică europeană urmează să fie introdusă cel mai

devreme la 1 ianuarie 1997 şi cel mai târziu la 1 ianuarie 1999. Pentru ca o ţară să

participe la Uniunea monetară trebuie să îndeplinească anumite criterii economice

(criteriile de convergență), prin care trebuie asigurată stabilitatea monezii unice.

Criteriile de convergență sunt următoarele: politica financiară, nivelul preţurilor, al

dobânzilor şi al cursului de schimb. În timp ce criteriul de politică financiară (deficit

bugetar < 3% şi gradul de îndatorare < 60% din PIB) este un criteriu permanent,

celelalte două au fost valabile numai pentru anul de referință 1997.

Odată cu semnarea tratatului s-a pus în mişcare un automatism, conform căruia ţările

care îndeplinesc criteriile de convergență în urma constatărilor făcute de Consiliul de

Miniştri pot participa şi la uniunea monetară. Numai Marea Britanie şi Danemarca şi-

au rezervat dreptul de a decide singure dacă vor introduce moneda unică europeană.

Politica externă şi de securitate comună

Vechea Politică Europeană de Colaborare a fost înlocuită prin Tratatul de la Maastricht

de Politica Externă și de Securitate Comună (PESC). Cu toate că PESC este un pilon

al UE, deciziile sunt luate în cele din urmă de statele membre. Pentru cele mai multe

din hotărâri este nevoie de aceea de un vot în unanimitate.



Cetățenia europeană

Nu înlocuieşte cetăţenia națională, ci o completează. Cetățenia
europeană o deține orice persoană care are cetăţenia unuia din
statele membre ale UE. Aceasta acordă printre altele dreptul de
şedere pe întreg teritoriul UE, dreptul de vot pasiv și activ la
alegerile locale precum şi dreptul de a alege deputații din
Parlamentul European, indiferent de domiciliul avut pe teritoriul UE.

Procesul de democratizare

O altă noutate a tratatului a fost introducerea procedeului codecizional.
În felul acesta Parlamentul European are în anumite domenii
aceleaşi drepturi ca şi Consiliul de Miniştri. În afară de aceasta s-a
hotărât constituirea Comitetului Regiunilor, cu rolul de a asigura
reprezentarea adecvată a intereselor tuturor regiunilor europene.

Colaborarea în domeniul politicii interne și juridice

În tratat s-a hotărât îmbunătăţirea colaborării în domeniul juridic şi al
afacerilor interne. Pentru o mai bună coordonare a colaborării
poliţienești a fost înființat Oficiul European de Poliţie Europol, cu
sediul la Haga.























CETĂŢENIA UNIUNII EUROPENE

Felipe González Márquez,

(născut la Sevilla, Spania pe 5

martie, 1942), este un politician

spaniol și prim-ministru al

Spaniei, între anii 1982-1996. 

În anul 1990 Felipe González a 
înaintat ideea de instituire a 
“cetăţeniei europene”.

Articolul 8 din Tratatul de la

Maastricht garantează cetăţenilor

europeni:dreptul de vot şi de 

eligibilitate la alegerile municipale 

şi în Parlamentul de la Starsbourg;

protecţie diplomatică şi 

consulară; libertatea de deplasare

şi şedere pe teritoriul ţărilor UE.





„Libera circulaţie este dreptul cel mai

preţuit al cetaţenilor Uniunii Europene. 

Acesta este sinonim cu cetaţenia Uniunii. 

Întreprinderile şi cetaţenii se bucură de 

avantaje imense prin eliminarea

constantă de către UE a barierelor

interne in ceea ce priveşte libera

circulaţie a bunurilor, serviciilor şi

persoanelor. Doresc să continuăm

realizările noastre de până acum, astfel

incât toţi cetaţenii UE să se simtă in largul

lor atunci când călătoresc, fac

cumpărături, studiază sau se stabilesc in 

alt stat membru al UE” 

Viviane Reding, Vicepreşedinte, 

Comisarul UE, responsabil pentru justiţie

şi cetăţenie.





PASAPORT OBLIGATORIU

PENTRU COPIII

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Nederlanden_paspoort_2011.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Bulgarian_eu_passport.jpg






















REPUBLICA MOLDOVA 

ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ

Republica Moldova speră 

că la Summitul 

Parteneriatului Estic de la 

Vilnius, din noiembrie 2013, 

va obţine şansa de a 

dezvolta o agendă avansată 

cu UE, conform art. 49 din 

Tratatul UE, care stabileşte 

că orice stat european are 

dreptul să solicite calitatea 

de membru al UE.























PARTENERIAT EDUCAŢIONAL: UE ŞI USB



PAŞAPORTUL EUROPEAN AL COMPETENŢELOR





CURSURI UNIVERSITARE 

DE INTEGRARE EUROPEANĂ





UNIUNEA EUROPEANĂ 

ÎN DICŢIONARE ŞI GLOSAR



UNIUNEA EUROPEANĂ 
ÎN PUBLICAŢII PERIODICE





















Http://libruniv.usb.md-EUbookshop.eu









RESURSE ELECTRONICE

• www.europa.eubookshop.eu
• www.cetatenie.eu

www.europa.eu
• http://eur-lex.europa.eu
• https://europass.cedefop.europa.eu/
• www.europa.md
• www.europa.ro
• www.europa.ta
• http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
• http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/in

dex_en.htm
• http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
• eac-youthinaction@ec.europa.eu
• http://europa.eu/youth http://libruniv.usb.md

• http://eacea.ec.europa.eu
• http://www.euro-ombudsman.eu.int
• youth@ec.europa.eu

• http://unimedia.info/stiri/2013---anul-european-al-
cetatenilor-si-in-republica-moldov

• http://elldor.info/2013/01/anul-european-al-
cetatenilor-va-fi-marcat-si-in-republica-moldova/

• http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_
mo.htm

• http://www.demografie.md/

2012
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