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Această publicație îți va arăta cum a fost construită
Uniunea Europeană, ce valori presupune, cine ce
anume decide și cum toate acestea sunt relevante în
viața ta de zi cu zi. Vei putea înțelege oportunitățile
oferite de Europa, datorită programelor sale variate și
datorită inițiativelor pentru tineri. Vei descoperi, de
asemenea, modalități concrete de a influența
configurația Europei, prin participare civică și politică.
Lectură plăcută! 
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Mare parte din conținutul pe care îl vei găsi în această
publicație vine de pe website-ul EU and ME. Ai grijă să
îl vizitezi, deoarece conține mult mai multe resurse,
linkuri și activități pentru tine. 

Dacă vrei să afli mai multe despre Uniunea Europeană și
despre cum îți poți face vocea auzită în cadrul ei... atunci
această publicație este pentru tine! 

Fiind un cetățean al unei țări UE înseamnă că ești și un
cetățean european. Ce înseamnă asta, în practică? Ce face
Uniunea Europeană pentru tine? 

Trăim în pace de peste 50 de ani, ceea ce este în sine un
progres uriaș. De asemenea, avem șansa să călătorim, să
învățăm sau să muncim liber în toate Statele Membre UE
și chiar mult mai mult de atât, după cum vei vedea în
paginile următoare. 

Eurodesk este o rețea europeană de informare pentru
tineret creată în 1990. Ca organizație de sprijin a
programului european Erasmus+, facem informația
despre învățare și mobilitate comprehensivă și
accesibilă tinerilor și celor care lucrează cu ei. 

Cu o rețea de 39 de Centre Eurodesk conectate la peste
1.600 de furnizori locali de informare în 37 de țări
europene, Eurodesk crește nivelul de conștientizare
despre oportunitățile europene și încurajează tinerii să
devină cetățeni activi. 

După cel de-al Doilea Război Mondial (1939-1945) oamenii erau mai hotărâți că
niciodată n-ar trebui să mai aibă loc un asemenea eveniment. Între 1945 și 1950 câțiva
politicieni europeni, cunoscuți ca fondatorii UE, au început procesul de creare a Uniunii
Europene în care trăim astăzi. 

La 9 mai 1950 Robert Schuman propunea ca producția de cărbune și oțel, materiile
prime folosite în pregătirea războiului, să fie gestionată la comun, pentru a fi siguri că
nicio țară nu se înarmează în secret împotriva altora. La acea vreme, cărbunele juca rolul
pe care petrolul și gazul natural îl au astăzi, în sensul în care era cea mai importantă
sursă de energie disponibilă. 

Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, din care s-a format UE de azi, a fost
înființată în 1952. Ea era formată din 6 țări vecine: Belgia, Franța, Germania, Italia,
Luxemburg și Olanda. 

DESPRE PUBLICAȚIE

DESPRE EURODESK

PUȚINĂ ISTORIE

EU AND ME

CARE ESTE TREABA CU UE?

Fotografie: Canva Studio

Photos: Multimedia Centre,
European Parliament
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Vrei să afli mai multe despre fondatorii UE? 

Lideri vizionari au inspirat crearea Uniunii Europene în care trăim astăzi. Fără energia
și motivația lor nu am fi trăit în sfera păcii și a stabilității pe care le considerăm de la
sine înțelese. 

Poți potrivi cine (partea stângă) cu ce a făcut (partea dreaptă)?

Și-a dedicat viața păcii. Clădirea
Parlamentului European din Strasbourg
poartă numele ei. 

Președinte al Parlamentului European care a
prevăzut adoptarea monedei euro. A
reformat metodele de lucru ale
Parlamentului, ca să-l aducă mai aproape de
cetățeni. 

A fondat „Comitetul de acțiune pentru
Statele Unite ale Europei”, pentru a revitaliza
spiritul integrării europene, una dintre
principalele forțe catalizatoare din spatele
progreselor integrării Europene. 

Un european vizionar și negociator talentat,
a fost o figură esențială în  formularea
conținutului Tratatului de la Roma. 

Supraviețuitoare a Holocaustului și prima
femeie Președinte a Parlamentului
European. A luptat pentru cauza femeilor. 

A publicat Planul Schuman în data de 9 mai
1950, dată la care aniversăm acum nașterea
Uniunii Europene (Ziua Europei). 

Casa Istoriei Europene este mai mult
decât un muzeu - este un forum pentru
învățare, reflecție și dezbatere, deschis
publicului din toate generațiile și din toate
mediile. Misiunea ei de bază este să
îmbunătățească înțelegerea istoriei
europene în toată complexitatea sa, să
încurajeze schimbul de idei și să pună sub
semnul întrebării presupuneri. 

Câțiva ani mai târziu, cele 6 țări fondatoare au decis să își
extindă cooperarea în alte sectoare economice. Tratatul de la
Roma a fost semnat în 1957, punând bazele Comunității
Economice Europene. Această cooperare a fost una de mare
succes pentru redresarea Europei și tot mai multe țări au cerut
să se alăture de-a lungul anilor. 

Ceea ce a început ca o simplă uniune economică a evoluat într-o
organizație care cuprinde multe sfere politice diferite, de la mediu și
sănătate la relații externe și securitate, justiție și migrație. Astfel,
Comunitatea Economică Europeană a devenit Uniunea Europeană în
anul 1993. 

TESTEAZĂ-ȚI CUNOȘTINȚELE
DESPRE FONDATORII UE COOPERARE EXTINSĂ

1957

1993

CASA ISTORIEI EUROPENESIMONE VEIL

LOUISE WEISS

JEAN MONNET 

ROBERT SCHUMAN

NICOLE FONTAINE

PAUL-HENRI SPAAK

Fotografie:
Christian Lue

Fotografie:
Multimedia Centre
EU Parliament
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Extinderea UE este o oportunitate extraordinară de a promova stabilitatea și
prosperitatea și pentru a extinde influența democraței în Europa. Fiecare
membru nou trebuie să fie pregătit să se alăture tratatelor* și să încorporeze
tot conținutul dreptului UE. Trebuie să respecte principiile libertății, democrației,
drepturile omului și libertățile fundamentale, precum și statul de drept. 

UE extinsă, formată momentan din 27 de membri, are un cuvânt mai important
de spus pe arena internațională. Ca jucător internațional, este mai bine echipată
să răspundă provocărilor globale, precum schimbările climatice, protecția
mediului, competitivitatea, migrația și reglementarea pieței financiare. 

UE reprezintă o uniune unică economică și politică a
27 de țări europene, numite State Membre UE. 
Toate la un loc acoperă mare parte din Continentul
European, dar nu pe tot. Europa se referă la
Continentul European, care oficial conține 44 de țări. 

„Ideea Europeană” își are rădăcinile în Evul Mediu și în
unele cazuri, chiar în Antichitate. În mitologia greacă,
Europa era o frumoasă prințesă, de care Zeus era
fascinat. Sub forma unui taur alb, acesta a răpit-o de pe
pământurile natale. 

Acest mit a inspirat scriitori, istorici, pictori și politicieni
europeni de-a lungul secolelor și a dat numele
continentului nostru. Ai observat că acest mit e
reprezentat pe moneda de 2 euro, pentru a aduce un
tribut acelei moșteniri? 

Orice acțiune întreprinsă de UE se bazează pe tratate
care au fost aprobate voluntar și democratic de toate
țările UE. Tratatele stabilesc obiectivele Uniunii
Europene, regulile de funcționare a instituțiilor UE,
cum sunt luate deciziile și relația dintre UE și Statele ei
Membre. 

Ai o pasiune pentru istorie, cultură și
arte? Cu ajutorul platformei Europeana
poți vizita mii de biblioteci, galerii, arhive
și muzee din toată Europa fără să ieși din
casă. 

Sursă: pyty / Fotolia

TRATATE UE

IDEEA EUROPEANĂ NU ESTE NOUĂ!

UNIUNEA EUROPEANĂ VERSUS
CONTINENTUL EUROPEAN
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Fotografii: Khwanchai
Phantong / Markus
Spiske
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Au loc primele alegeri
directe ale Parlamentului
European.

Comunitatea Europeană a Cărbunelui
și Oțelului este creată de cele 6 state
fondatoare.

Cele două Comunități se extind la 9
membri (Regatul Unit, Irlanda,
Danemarca) și introduc mai multe
politici comune.

Aceleași șase țări
semnează Tratatul de
la Roma, creând 
 astfel Comunitatea
Economică Europeană
(CEE) și Comunitatea
Europeană a Energiei
Atomice (Euroatom)

Are loc prima extindere mediteraneană.

UE ajunge la 27 de State Membre.

Tratatul de la Maastricht pune
bazele Uniunii Europene (UE).

Piața Unică Europeană devine
o realitate.

Intră în vigoare Tratatul de la
Lisabona, schimbând modul de
funcționare al UE.

Moneda euro intră în
circulație.

PAȘI
ISTORICI

11
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1957

Fotografie: Media Centre EU Parliament

Fotografie: Jopwell
 / Pexels

PREMIUL NOBEL
PENTRU PACE

CE ÎNSEAMNĂ ASTA
PENTRU TINE?

Chiar dacă există dezacorduri,
din când în când, între țările
UE, principiile care stau la
baza UE au rămas
neschimabte în ultimii 70 de
ani. În 2012, datorită muncii
sale neîncetate pentru pace,
democrație și drepturile
omului în Europa și în lume,
Uniunea Europeană a primit
premiul Nobel pentru Pace. 

UE este primul grup de țări
din lume care a primit această
distincție. 

STATELE MEMBRE UE

În ziua de azi mai sunt foarte puțini tineri cu rude
în viață, care le pot povesti despre experiențele
războiului. Te-ai născut într-o perioadă în care
pacea și prosperitatea dominau deja de decenii.
Ca tânăr/ă, ce părere ai despre această perioadă
lungă de pace din Europa? O consideri de la sine
înțeleasă sau te mai îngrijorezi câteodată legat
de viitor? 

Uniunea Europeană nu este un stat sau o
federație, ci un parteneriat unic între țările
europene, cunoscute ca State Membre. UE
numără peste 447 de milioane de oameni,
echivalentul a 6% din populația lumii. Cetățenii
Statelor Membre UE sunt, de asemenea,
cetățeni ai Uniunii Europene. 

Caracteristica aparte a UE e că, deși toate
țările își păstrează suveranitatea și
independența statală, acestea au decis să
rezerve o parte din suveranitatea lor
domeniilor unde merită să lucreze împreună. 



Eurodesk este prezent în toate statele membre UE,
plus în câteva state partenere. Poți pune pe harta
de mai jos numele țărilor și al capitalelor? 

Pe care dintre ele le-ai vizitat deja?

2.Work Away

Consiliul UE a dezvoltat jocuri cu
ajutorul cărora îți poți testa
cunoștințele despre UE, printr-un quiz
dar și printr-un joc de simulare. 

Ce zici, le încerci?

Steagul Europei este compus din 12
stele aurite pe un fundal albastru. A
fost adoptat în 1984 și acum flutură
deasupra parlamentelor, clădirilor
municipale, parcurilor și
monumentelor din toată Europa.

Design-ul simbolizează popoarele
Europei, cu cercul reprezentând
uniunea lor. Numărul stelelor nu se
schimbă niciodată, este mereu 12,
reprezentând perfecțiunea și
totalitatea. 

Dacă vrei să afli ce face UE,
cum a început totul și cum
funcționează sau dacă vrei
să dezbați politicile UE în
detaliu, vei găsi multă
inspirație aici. 

Colțul de învățare conține
resurse variate, incluzând
jocuri și clipuri video
pentru tineri. 

STEAGUL UE

VREI SĂ-ȚI TESTEZI
CUNOȘTINȚELE
DESPRE UE?

15

Fo
to

gr
af

ie
: 

M
on

st
er

a 
 / 

Pe
xe

ls COLȚUL DE
ÎNVĂȚARE

14

https://www.workaway.info/
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CARE SUNT OBIECTIVELE
ȘI VALORILE UE?

Fotografie:
Cottonbro  / Pexels

Combaterea exluziunii sociale
și a discriminării 

Promovarea păcii, a valorilor ei și
a bunăstării cetățenilor 

Garantarea libertății, securității și
justiției fără granițe interioare 

Dezvoltare sustenabilă, bazată pe
creștere economică echilibrată,
stabilitatea prețurilor, ocuparea
deplină a forței de muncă, progres
social și protecția mediului 

Promovarea progresului
științific și tehnologic 

Respectarea bogatei sale
diversități culturale și lingvistice 

Stabilirea unei uniuni economice
și monetare, a cărei monedă este
euro 

Consolidarea coeziunii economice,
sociale și teritoriale și a solidarității
între Statele Membre 

Ai auzit vreodată de formularea
„Uniți în diversitate”? Este deviza
UE și reprezintă esența valorilor UE.
În timp ce fiecare țară UE are
propria cultură, limbă și tradiții,
toate împărtășesc aceleași valori
comune, pe care trebuie să le
respecte dacă vor să facă parte din
Uniunea Europeană. 

O valoare fundamentală care
unește toate statele membre este
democrația. Asta înseamnă că doar
țările democratice pot fi membre
UE. Celelalte valori ale UE care sunt
comune tuturor Statelor Membre
sunt: demnitatea umană, libertatea,
egalitatea, statul de drept și
respectarea drepturilor omului,
inclusiv drepturilor celor care
aparțin grupurilor minoritare. 

Aceste valori formează baza UE și
sunt enunțate în Tratatul de la
Lisabona și în Carta drepturilor
fundamentale ale UE. 

Demnitatea umană este
inviolabilă. Trebuie să fie
respectată, protejată și
constituie baza reală a
drepturilor fundamentale. 

Libertatea de mișcare le dă
cetățenilor dreptul să se
deplaseze și să se stabilească
unde doresc în interiorul
Uniunii. Libertățile individuale
precum respectul pentru
viața privată, libertatea de
gândire, religia, libera
asociere, libertatea de
expresie și informația sunt
protejate de Carta drepturilor
fundamentale a UE.

Egalitatea se referă la
drepturi egale ale tuturor
cetățenilor în fața legii.
Principiul egalității între
femei și bărbați se află la
baza tuturor politicilor UE și
este fundația integrării
europene. Se aplică în toate
domeniile. Principiul
salarizării egale pentru
muncă egală a făcut parte
din Tratatul de la Roma din
1957. Deși inegalitățile încă
există, UE a făcut progrese
remarcabile. 

Funcționarea UE se
bazează pe democrația
reprezentativă. Să fii
cetățean european
înseamnă că beneficiezi și
de drepturi politice. Orice
cetățean adult din UE are
dreptul să candideze și să
voteze în alegerile pentru
Parlamentul European.
Cetățenii UE au dreptul să
candideze și să voteze în
țara lor de reședință sau în
țara de origine. 

Drepturile omului sunt
protejate de Carta
drepturilor fundamentale
a UE. Acestea acoperă
dreptul de a nu fi
discriminat pe bază de sex,
rasă sau origine etnică,
religie sau credință,
dizabilitate, vârstă sau
orientare sexuală, dreptul
la protecția datelor
personale și dreptul
accesului la justiție. 

UE are la bază statul de
drept. Tot ce face UE este
fundamentat pe tratate,
acceptate voluntar și
democratic de țările UE.
Dreptul și justiția sunt
asigurate de un sistem
judiciar independent. Țările
UE se supun Curții
Europene de Justiție pentru
judecățile finale, care
trebuie să fie respectate de
toate acestea. 

LIBERTATEA

DEMNITATEA UMANĂ EGALITATEA

DEMOCRAȚIA STATUL DE DREPT

DREPTURILE OMULUI
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OBIECTIVELE

UNIUNII EUROPENE

VALORILE

UE



SENTIMENTUL DE APARTENENȚĂ 
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STRATEGIA UE
PENTRU TINERET

Conceptul de cetățenie a fost
asociat adesea în istorie cu
naționalitatea. Tratatul de la
Maastricht a fost cel care a
creat cetățenia europeană, care
nu o înlocuiește pe cea
națională, ci o completează.
Simbolurile europene includ
steagul european, imnul (Oda
Bucuriei, de Beethoven), deviza
europeană și ziua Europei,
sărbătorită pe 9 mai, în fiecare
an. 

Te consideri un cetățean
european? Este foarte dificil să
simți că aparții Uniunii
Europene, dacă nu ești
conștient de ce face aceasta și
cum funcționează. În
următoarea secțiune vei afla
cum este relevantă UE în viața
ta de zi cu zi și cum
funcționează. 

Sentimentul de apartenență
vine, înainte de toate, cu
implicarea în luarea deciziilor
UE. Fiecare cetățean adult UE
are dreptul să voteze în
alegerile pentru Parlamentul
European, iar asta este o bază
importantă pentru legitimitatea
democratică a UE. Dacă vrei să
pui umărul la configurarea
agendei europene și să
influențezi politicile UE, există
multe moduri de a face asta,
după cum vei descoperi în
ultima secțiune.

Implicarea, conectarea și
responsabilizarea tinerilor
sunt cei trei piloni ai
Strategiei pentru Tineret UE
2019-2027, un cadru
strategic adoptat de Consiliul
European în 2018.
Comunicatul subliniază că
„pentru ca tinerii să profite de
toate beneficiile acțiunilor UE,
acestea trebuie să reflecte
aspirațiile lor.”  

Cooperarea tinerilor gândită
de UE urmărește să
încurajeze participarea
tinerilor în viața democratică.
De asemenea, poate susține
implicarea socială, precum și
activitățile civice și socio-
educaționale. 

Obiectivele pentru Tineret ale UE au fost
adoptate ca parte din Dialogul UE cu
tinerii în 2019. Ele sunt o anexă la
Strategia UE pentru tineret și au devenit
o politică de referință pentru instituțiile
UE și naționale din domeniul tineretului. 

1. Uniunea Europeană
(2018). Strategia UE
pentru Tineret.

SPAȚII ALE
TINERILOR ȘI
PARTICIPARE
PENTRU TOȚI

UE MAI
CONECTATĂ CU

TINERII

SĂNĂTATE
MINTALĂ ȘI
BUNĂSTARE

O EUROPĂ
VERDE ȘI

DURABILĂ

DEZVOLTAREA
TINERILOR ÎN

MEDIUL RURAL

EGALITATE
PENTRU TOATE

GENURILE

SOCIETĂȚI
INCLUZIVE

LOCURI DE
MUNCĂ DE
CALITATE

PENTRU TOȚI

ORGANIZAȚII DE/
PENTRU TINERET

ȘI PROGRAME
EUROPENE

ÎNVĂȚĂMÂNT DE
CALITATE

INFORMARE ȘI
DIALOG

CONSTRUCTIV

Fotografie:
Edmond
Dantes

Fotografie: Media Centre
EU Parliament OBIECTIVE PENTRU

TINERET
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VIITORUL EUROPEI ÎN
PRIVINȚA TINERILOR 

Fotografii: Media Centre
EU Parliament

În ultimii 70 de ani, tinerii europeni au ajuns de la
un grup căruia istoria i se întâmplă la un grup
care face istorie. 

Casa Istoriei Europene propune o expoziție unică
care cuprinde patru generații de tineri care s-au
dezvoltat în momente cheie din istoria
europeană: finalul anilor 1940, anii 1960, anii
1980 și anii 2000. 

Casa explorează experiențele esențiale ale
tinerilor, de la educație la angajare, la crearea
unei identități și găsirea iubirii. 

Tinerii sunt în general mai pro-europeni
decât vârstnicii. În iunie 2016, când o
majoritate covârșitoare de tineri cetățeni
britanici a votat ca țara lor să rămână în
Uniunea Europeană, a fost clar că tinerii
votanți vor un rezultat diferit față de
generațiile în vârstă. Asta nu înseamnă
că tinerii nu vor să îmbunătățească
modul de funcționare al UE, chiar dacă
pot fi mai înclinați să folosească alte
moduri de participare, precum
protestele. 

Tinerele generații nu sunt neapărat mai
puțin active politic decât generațiile
anterioare, dar au valori și preocupări
diferite față de cei în vârstă.  Ei au intrat
pe piața muncii în cursul celei mai grele
recesiuni din memoria recentă. De
asemenea, se confruntă cu provocări
globale ca schimbările climatice sau
terorismul, care îi fac mai conștienți de
acțiunile globale. 

Ești de acord cu această afirmație despre viitorul Europei a
Forumului European de Tineret? 

Cetățenii nu au control asupra viitorului lor comun. Referitor la tineri, nu suntem
reprezentați de actualul sistem politic și suntem adesea excluși de la deciziile
care ne afectează pe noi și generațiile viitoare. Chiar și așa, tinerii vor să fie o
parte din Europa. Ne dorim o Uniune Europeană care ne valorifică potențialul,
creează un viitor promițător și ne protejează drepturile umane fundamentale. 

 
În acest moment lucrurile nu stau așa. Tinerii sunt atât sub-reprezentați
sistematic în arena politică, cât și excluși din societate, ceea ce duce la o

încredere scăzută în sistem și în instituțiile democrației reprezentative. Lipsa
implicării în sfera politică tradițională îi poate face pe tineri să se apropie de

mișcări populiste, anti-democratice și xenofobe, precum și, în cazuri excepționale,
de extremism violent în Europa. Această apropiere subminează coeziunea socială

și proiectul european în sine. 
 

Nenumărate idei au ieșit în evidență în legătură cu viitorul UE, precum și cu rolul
tinerilor în Europa. Propuneri precum Corpul European de Solidaritate, extinderea

angajamentului Garanția pentru tineret și oferirea unui abonament Interrail
pentru cei care au 18 ani sunt contribuții binevenite în discuție. Dar o astfel de

abordare, implicând propuneri ad-hoc și de sus în jos, e departe de viziunea de jos
în sus și participatorie pe care Uniunea Europeană ar trebui să o implementeze.

Tinerii nu au nevoie de inițiative pe termen scurt, tokenistice, ci de soluții pe
termen lung, dezvoltate prin implicarea noastră și bazate pe o strategie

cuprinzătoare pentru dezvoltarea sustenabilă a Europei. 

2 Flash Eurobarometer European
Parliament Youth Survey (Septembrie
2021) 3 Ipsos MORI (2018). Ipsos
Thinks: Beyond Binary: The lives and
choices of Generation Z

TINERII ÎN
EUROPA
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Călătoritul în Europa e
mai ușor decât eram
obișnuiți. Cele mai multe
țări UE și câteva țări non-
UE eu eliminat
controalele de la
granițele lor. Acesta este
acordul Schengen. Libera
circulație a persoanelor îi
permite fiecărui cetățean
UE să călătorească, să
muncească și să trăiască
într-o țară UE fără
prevederi speciale. 

UE ne influențează viața de zi cu zi în multe feluri, de la
mâncarea pe care o mâncăm la produsele pe care le
cumpărăm. Dacă te-ai întrebat vreodată ce face și ce a
făcut exact UE pentru tine, aici sunt 5 domenii în care
îți influențează viața zilnică. Vei vedea, de asemenea,
că poți beneficia de cetățenia ta UE! 
Nu uita că asta e doar o parte din ceea ce UE face
pentru tine. 

Când călătoresc în Europa,
toți cetățenii europeni în
toate țările UE sunt
protejați de un set întreg
de drepturi ale pasagerilor.
În anumite condiții ei pot,
de exemplu, să primească
compensații, dacă zborul
le-a fost anulat. De
asemenea, pot cere ajutor
la oricare consulat sau
ambasadă UE atunci când
călătoresc într-o țară din
afara UE, dacă țara lor de
origine nu are
reprezentanță acolo. 

Dacă te îmbolnăvești sau ai
un accident pe parcursul
unei vizite într-o țară UE,
ca cetățean european, ai
dreptul la același tip de
îngrijiri medicale ca
cetățenii țării respective.
Pentru asta ar trebui să faci
o cerere pentru Cardul
European de Asigurări
Sociale de Sănătate înainte
să călătorești. 

Din iulie 2021 Certificatul
digital UE privind COVID
facilitează deplasarea
cetățenilor în interiorul
UE pe durata pandemiei.
Cetățenii UE și rezidenții
pot avea certificatele
COVID emise și verificate
de-a lungul UE, lucru care
ușurează deplasarea
liberă în interiorul UE. 

Ca cetățean european, ai dreptul să te instruiești și să studiezi oriunde în UE, în aceleași
condiții ca rezidenții, și să lucrezi oriunde în UE beneficiind de oportunitățile puse la
dispoziție de o vastă piață europeană a muncii. Diverse programe te pot sprijini în aceste
demersuri, aici sunt câteva dintre ele. 

Acest program european oferă
oportunități pentru tinerii care vor să
aducă o contribuție semnificativă
societății și să promoveze
solidaritatea în comunitățile lor.
Corpul European de Solidaritate le
permite europenilor între 18 și 30 de
ani să participe la o mulțime de
activități de solidaritate prin
voluntariat. 

TMS e un program UE care promovează mobilitatea
profesională, oferind un pachet de servicii suport celor care își
caută un job, un stagiu de instruire sau de ucenicie în alt stat
membru UE, în Islanda sau în Norvegia. Programul poate
asigura suport financiar specific, de pildă, pentru cursuri de
limbă, echivalarea calificărilor, călătorit și cheltuieli de
subzistență. Poți începe să cauți un job prin vizitarea
Portalului EURES și contactând punctul național de contact
din țara ta. 

Erasmus+ este un program foarte
larg, care acoperă o paletă largă de
acțiuni pentru studenți, formatori,
profesori, volunari și așa mai departe.
Acest program UE îi ajută pe tineri să
petreacă o perioadă de timp în
străinătate, pentru a studia. Poți opta
și pentru o formare pentru locul de
muncă în străinătate. Printre alte
acțiuni, poți să faci parte dintr-un
program de schimburi de tineri.
DiscoverEU este o nouă inițiativă
care le permite celor care au 18 ani
să călătorească în Europa singuri sau
în grupuri. 

1

2

MOBILITĂȚI ÎN UE

STUDIAZĂ, FORMEAZĂ-TE ȘI LUCREAZĂ
ORIUNDE ÎN UE 

ERASMUS+

EURES TARGETED MOBILITY SCHEME (TMS)

CORPUL EUROPEAN DE
SOLIDARITATE

CĂLĂTORIILE ÎN
TIMPUL
PANDEMIEI 

CĂLĂTORITUL ÎN
TIMPUL PANDEMIEI 

DREPTURILE
PASAGERULUI

CARDUL EUROPEAN
DE ASIGURĂRI

SOCIALE DE
SĂNĂTATE

CERTIFICATUL
DIGITAL UE

PRIVIND COVID 

EURES TARGETED
MOBILITY SCHEME

ERASMUS+

CORPUL
EUROPEAN DE
SOLIDARITATE

Fotografie: Jack Sparrow / Pexels
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CUM ESTE UE RELEVANTĂ
ÎN VIAȚA TA DE ZI CU ZI?
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3

4

UE a eliminat barierele de
liber schimb între membri
săi, prin ceea ce se
numește Piața Unică
Europeană. Asta înseamnă
că poți produce, vinde și
cumpăra bunuri oriunde
dorești în UE. Mai
înseamnă că toți
consumatorii au o varietate
mai largă de produse din
care să aleagă și prețuri
mai mici. Când faci
cumpărături în interiorul
UE, inclusiv online, ești
protejat de mai multe tipuri
de legi. 

Bancnotele și monedele
euro au fost introduse în 12
țări UE în 2002, în timp ce
19 au înlocuit acum
moneda națională cu euro.
Consumatorii pot compara
mai ușor prețurile în țară, în
străinătate și online.
Companiile pot calcula și
taxa consumatorii printr-o
singură monedă și scapă de
riscul fluctuației ratei de
schimb, iar eliminarea
costurilor de tranzacție
menține prețurile stabile. 

De exemplu, perioada minimă
de garanție pentru produsele
de consum, precum bunurile
electronice, este acum de 2
ani. Regulile UE au redus
semnificativ costurile de
telefonie mobilă (peste 90%
din 2007) prin plafonarea
prețurilor. Serviciile de
încărcare roaming au fost
eliminate în 2017, ceea ce
înseamnă că atunci când
folosești telefonul în afara
țării plătești același preț ca în
țară. 

UE are printre cele mai mari
standarde de siguranță a
mâncării din lume. Cetățenii
UE se bucură, prin urmare, de
mâncare de înaltă calitate,
etichetată corespunzător și
sigură. A stabilit verificări
obligatorii în lanțul agro-
alimentar, pentru a se
asigura că plantele și
animelele sunt sănătoase, că
mâncarea și hrănirea
animalelor sunt în regulă și
că produsele sunt etichetate
corect. Multe alte
reglementări există pentru a
proteja consumatorii
europeni. 

Protecția și confidențialitatea
datelor personale sunt
drepturi fundamentale în
Uniunea Europeană. UE aplică
de decenii standarde înalte
pentru protecția datelor și
confidențialitate. 

Legea le dă oamenilor
drepturi cu privire la protecția
datelor și confidențialitate în
comunicări, care trebuie
respectate de organizațiile
care le procesează datele. 

Ca răspuns la realitățile erei
internetului, Regulamentul
general privind protecția
datelor (GDPR) le oferă
indivizilor drepturi executorii,
inclusiv dreptul de a fi uitat. 

Recunoști etichetele de mai jos? Unde le poți găsi? Ce
reprezintă ele? Potrivește titlurile cu imaginile.

Comisia Europeană combate
răspândirea dezinformării și
a informării greșite în online,
pentru a asigura protecția
valorilor europene și
sistemele democratice. Codul
de conduită UE privind
combaterea discursurilor
ilegale ale urii în online
urmărește să se asigure că
cererile privind ștergerea
conținutului rasist și xenofob
sunt îndeplinite rapid.
Companiile, inclusiv
Facebook, Twitter, Instagram
și Snapchat și-au asumat să
analizeze majoritatea
cererilor de acest tip în mai
puțin de 24 de ore și să
elimine conținutul, dacă este

EU Ecolabel

Protejează drepturile tale de consumator

A

 

ACCES SIGUR LA
SERVICII DIGITALE 

EURO

Fotografie: Uriel Mont

EURO

SIGURANȚĂ
ALIMENTARĂ

DREPTURILE
CONSUMATORULUI
ȘI RECLAMAȚIILE 

DREPTURILE
CETĂȚENILOR

CUNOȘTI
ETICHETELE
EUROPENE?

Marcaj CED
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CEU organic

Eticheta de calitate pentru
produsele agricole și alimentare 

Eficiență energetică
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 necesar. 
 

Siguranța copiiilor în medii
online este esențială.
Strategia europeană pentru
un internet mai bun pentru
copii influențează politicile
naționale în majoritatea
statelor membre UE și
setează un reper global
pentru protecția și
responsabilizarea copiilor
online. 

Politici și programe UE
specifice sunt îndreptate în
mod special spre tineri. Un
exemplu este Cadrul de
calitate pentru stagii de
instruire, care îndeamnă
țările UE să îmbunătățească
calitatea stagiilor de
instruire, în special conținutul
de învățare și condițiile de
muncă, pentru a ușura
tranziția spre locurile de
muncă. 

Un altul este angajamentul
Garanția pentru Tineret, care 

UE susține și tinerii
antreprenori, inclusiv
printr-un program în acest
scop. Erasmus pentru
Tinerii Antreprenori e un
program de schimb
transfrontalier care le dă
noilor sau antreprenorilor
aspiranți șansa să învețe de
la antreprenorii cu
experiență care conduc
afaceri mici în străinătate. 

Portalul European de
Tineret oferă informații la
nivel local și european
despre oportunități și
inițiative de interes pentru 

încearcă să se asigure că
toți tinerii sub 30 de ani vor
beneficia de o ofertă de
calitate în privința locului
de muncă, educării
continue, stagiilor de
instruire sau de ucenicie la
4 luni de când au devenit
șomeri sau au terminat
ciclul educațional. 

Țările și regiunile UE nu au
doar dimensiuni diferite, ci
și niveluri diferite de
bogăție. Mii de proiecte au
primit finanțare europeană
de-a lungul anilor, mii de
kilometri de transport
strategic, energie și legături
broadband au fost
dezvoltate, cercetarea și
inovația au fost finanțate,
patrimoniul cultural și
spațiile de frumusețe
naturală au fost protejate și
multe altele. Consultă
câteva exemple de proiecte
care au primit finanțare
europeană din țara ta
(#Euinmyregion). Vei
descoperi că UE se află
mult mai aproape tine
decât ai fi crezut. Îți dorești
să afli mai multe? What the
Eu does for me este un
website care îți pune la
dispoziție informația în
acest sens. 

tinerii care trăiesc, învață și
lucrează în Europa.
Reprezintă punctul de
pornire pentru tineri în
cadrul oportunităților
oferite de UE. 

Instituțiile UE au fost create de
guvernele naționale pentru a le ajuta
să atingă scopurile stabilite în
tratatele fondatoare. Ele se află în
centrul sistemului european, dar
instituțiile naționale joacă și ele un rol
cheie. 

Instituțiile UE sunt diferite de cele
regăsite la nivel național, lucru care
reflectă natura unică a Uniunii
Europene ca uniune de țări suverane.
De aceea poate fi dificil să înțelegi
cum funcționează. Vei vedea, nu e așa
complicat! 

Ce ar trebui să înțelegi este că
funcționarii publici și politicienii care
lucrează pentru UE provin din
diversele state membre. Ei vin din
toată Europa, fiind stabilite cote, de
obicei, pentru a asigura un echilibru al
reprezentării între țări. 

Să aruncăm o privire la instituțiile în
care se iau cele mai multe decizii. 

Am putea compara Parlamentul
European cu unul național, dar cel
European nu dispune de toate
competențele de care dispune de
obicei cel național. 

Comisia Europeană ar putea fi
comparată cu administrațiile naționale,
însă are funcții de conducere adiționale
(inițiază legi). Componența sa constă în
mare parte din funcționari publici, cu
excepția comisarilor, care sunt numiți
și aleși. 

Consiliul European ar putea fi
considerat o cameră legislativă
superioară, iar Consiliul de Miniștri –
una inferioară, dar nici unul nu e ales în
mod direct de cetățeni. 

5

PORTALUL EUROPEAN
PENTRU TINERET

FINANȚAREA UE ÎN
REGIUNEA TA

PUTEM COMPARA
INSTITUȚIILE
NAȚIONALE CU
CELE EUROPENE?BENEFICIAZĂ 

DE DREPTURILE TALE,
CA TÂNĂR EUROPEAN

Fotografii: Media Centre EU
Parliament

CREAREA UNUI
INTERNET MAI
BUN PENTRU

COPII 

OCUPAREA FORȚEI
DE MUNCĂ,

AFACERILE SOCIALE
& INCLUZIUNEA

PROGRAMUL UE
DE MOBILITATE
PENTRU TINERI
ANTREPRENORI

CINE DECIDE CE

ÎN UE?
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PARLAMENTUL EUROPEAN CONSILIUL UNIUNII
EUROPENE

COMISIA
EUROPEANĂ

VISEZI LA O
CARIERĂ ÎN UE?

ALTE INSTITUȚII ȘI
ORGANISME UE

Parlamentul are 705 membri din toate țările UE. În funcție de mărimea lor,
țările mai mari au mai mulți membri decât cele mici. Membrii cu viziuni politice
similare conlucrează în grupuri politice. 

Forumul European de Tineret cere micșorarea vârstei de votare la 16 ani, atâta
timp cât educația civică va fi obligatorie în sistemul educațional formal din Europa.
Realitatea pe care o trăiesc acum tinerii europeni a stârnit dezbaterea din jurul
micșorării vârstei de votare la 16 ani. Astăzi ai dreptul să votezi de la 18 ani în
toate țările UE, cu excepția Austriei și Maltei, în care poți vota de la 16 ani, și a
Greciei, unde poți vota de la 17 ani. Vrei să te alături discuției? #vote@16 

Parlamentul European reprezintă vocea cetățenilor. Membrii săi sunt aleși direct de
cetățenii UE o dată la 5 ani. Următoarele alegeri europene vor avea loc în 2024.
Parlamentul ia decizii cu privire la legi împreună cu Consiliul. 

Consiliul Uniunii Europene
reprezintă guvernele țărilor
UE. În cadrul Consiliului,
miniștri din toate țările UE
se reunesc pentru a discuta
problemele UE și pentru a
lua decizii cu privire la
politicile și legile UE.
Componența grupului de
miniștri se întâlnesc diferă
în funcție de tema pusă în
discuție. De exemplu, dacă
se vorbește despre
poluarea aerului, atunci se
întâlnesc miniștrii mediului. 

Consiliul este unul dintre
cele două organe
decizionale, alături de
Parlamentul European. La
întâlnirile Consiliului,
aproximativ 80% dintre
propunerile legislative se
fac prin vot majoritar.
Fiecare ministru voteză o
singură dată, dar numărul
de cetățeni reprezentați
variază în funcție de
dimensiunea țării sale. 

Activitatea Consiliului este
coordonată de fiecare țară
UE în sistem rotativ, pentru
o perioadă de 6 luni. În
2021, Portugalia și
Slovenia au fost la
conducere, urmate de
Franța și Cehia în 2022,
Suedia și Spania în 2023 și
Belgia și Ungaria în 2024. 

Consiliul European
reunește șefii de guvern
sau de stat din fiecare Stat
Membru UE. Aceștia
stabilesc principalele
priorități ale UE și direcțiile
politice generale, însă nu
pot adopta legi. 

Comisia Europeană se
asigură că tratatele UE
sunt respectate și că legea
europeană este aplicată în
toate statele membre. De
asemenea, Comisia
propune noi legi și
programe în interesul
general al UE. Tot ea
gestionează bugetul
Uniunii și o reprezintă la
nivel internațional. În jur de
32.000 de angajați
permanenți și pe perioadă
determinată lucrează în
cadrul Comisiei. 

CE este formată din 27 de
membri (unul pentru
fiecare țară), inclusiv un
președinte și vice-
președinți. Președintele
este nominalizat de
Consiliul European și ales
în mod formal de
Parlamentul European
pentru 5 ani. Fiecare
comisar răspunde de un
anumit domeniu, precum
energia, economia sau
comerțul. Comisarii nu
reprezintă viziunile țărilor
de origine, ci mai degrabă
interesul comun al Uniunii. 

Lista completă cu
instituții și organisme,
precum și cu agenții UE și
alte organisme, este
disponibilă pe website-ul
Europa. 

Personalul UE este
recrutat, în principiu, prin
Biroul European de
Selecție a Personalului.
Oficialii sunt cetățeni ai
țărilor UE, aleși pe bază de
competiție. Dacă asta
sună ca o carieră pe care
ai urma-o, atunci ai putea
începe ca stagiar în una
dintre instituțiile sau
agențiile europene.
Descoperă nenumăratele
oportunități pe Eurodesk
Opportunity Finder. 

AR TREBUI TINERII SĂ
POATĂ VOTA LA 16 ANI? 

Fotografie: Christina Morillo

INSTITUȚII CHEIE ALE UE?

705
membri

Grupul Partidului
Popular European
(Creștin-Democrat) 

Alianța Progresistă a
Socialiștilor și
Democraților în
Parlamentul
European

Renew Europe
Identitate și Democrație
Grupul Verzilor/Alianța
Liberă Europeană
Conservatorii și
Reformiștii Europeni 

Grupul Confederal al
Stângii Unite
Europene/Stânga Verde
Nordică
Membri neafiliați

CONSILIUL 
EUROPEAN

https://ro.wikipedia.org/wiki/Grupul_Verzilor/Alian%C8%9Ba_Liber%C4%83_European%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grupul_Verzilor/Alian%C8%9Ba_Liber%C4%83_European%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grupul_Verzilor/Alian%C8%9Ba_Liber%C4%83_European%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grupul_Verzilor/Alian%C8%9Ba_Liber%C4%83_European%C4%83
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CARE ESTE ROLUL INSTITUȚIILOR NAȚIONALE?

Bazele Uniunii Europene au fost puse la sfârșitul celui de-
al Doilea Război Mondial, pentru a susține pacea în
Europa. Un principiu central a fost că deciziile se vor lua de
comun acord și/sau prin consens. Structura actuală a
majorității instituțiilor UE, precum și procesul lor legislativ
și decizional, reflectă acest lucru. 

După cum am observat în secțiunea anterioară, legislația
europeană acoperă mai multe domenii, de la mediu la
siguranța alimentară. Comisia Europeană propune
legislația și, de cele mai multe ori, Parlamentul European
și Consiliul UE trebuie să decidă împreună dacă va fi
adoptată. Procesul  pentru această decizie la comun se
numește procedură legislativă ordinară. 

Instituțiile naționale joacă un rol cheie pe scena elaborării
de politici europene. În etapa de decizie, miniștrii și
funcționarii publici negociază, modifică și decid în Consiliu
dacă să accepte sau nu propunerile trimise de Comisie.
Parlamentele naționale au un cuvânt important de spus în
această etapă. În cele din urmă, legislația europeană este
implementată de administrațiile naționale – ministere,
departamente de stat, agenții de reglementare și
autorități regionale și locale. 

Aceleași organisme naționale administrează 90% din
bugetul UE. Între timp, Curțile naționale de justiție
monitorizează și aplică legea europeană în statele
membre. Acestea pot adresa întrebări referitoare la
interpretarea legislației UE către Curtea de Justiție a
Uniunii Europene. 

Membri PE
aleși direct de

cetățeni 

Decid împreună
legislația și bugetul 

 

Stabilește agenda politică europeană 

27 de comisari, unul din
fiecare Stat Membru UE

Propune legislația și bugetul 

Șefi de stat sau de guvern din fiecare
Stat Membru UE. 

(ex. Prim-miniștri sau echivalenții lor) 

Miniștri din
fiecare Stat
Membru UE

Offer their 
opinions on the 
Commission’s 
proposals and 

Budget

• Consultări publice 

• Cetățeni, societate
civilă 

• Experți, grupuri de
interes 

• Negocieri politice 

• Audieri
parlamentare 

• Agenții UE

Introducere,
feedback și lobby

pe legislație 

• Comitetul European
al Regiunilor

 
• Comitetul Economic
și Social European

Fotografie:
Nataliya
Vaitkevich
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ÎN UE

CUM CONLUCREAZĂ

ORGANISMELE UE?
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Cine …?

Face propuneri
legislative la
nivel de UE

Aprobă legi la
nivel de UE

Parlamentul
European

Consiliul
European

Fă testul de mai jos, ca să vezi ce ai reținut. 
Marchează cu “X” în dreptul instituției (instituțiilor) care se
potrivește (potrivesc) cu descrierea. 

Consiliul Uniunii
Europene

Comisia
Europeană

Președintele Parlamentului European (2022-2024) 
Înaltul Reprezentant al Afacerilor Externe și al Politicii de Securitate și
Vice-Președintele Comisiei Europene (2019-2024) 
Președintele Consiliului European (2019-2022)
Președintele Comisiei Europene (2019-2024) 

Iar acum vezi dacă îi poți corela cu funcția lor, adăugând numărul corect în
fiecare căsuță de mai jos. 

 
1.
2.

3.
4.

Acum știi mai multe despre instituțiile europene, dar cunoști numele și figurile oamenilor
care la conduc? De pildă, cine e actualul președinte al Comisiei Europene? Și cine sunt
ceilalți oameni din fotografie? Testează-ți cunoștințele mai jos. Pune numele corect sub
fiecare fotografie și adaugă numărul care corespunde cu rolul lor politic: 

• Charles Michel • Ursula von der Leyen • Roberta Metsola • Josep Borrell
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CINE ȘI CE FACE ÎN UE?

Formată/ă dintr-un
singur
reprezentant/
membru pe țară 

Este ales/aleasă de
cetățenii UE
Reprezintă
interesele
cetățenilor 
Reprezintă
interesele țărilor/
guvernelor lor 

Reprezintă
interesele
Statelor
Membre UE/
guvernelor lor 

Definește
direcția politică
generală a UE 

CINE E CINE
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CONSILIUL EUROPEAN 
VERSUS 
CONSILIUL EUROPEI 
Consiliul Europei un organism total separat de Uniunea
Europeană. Promovează drepturile omului prin convenții
internaționale, precum Convenția privind prevenirea și
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței
domestice. Include 47 de state membre, dintre care 27
sunt membre UE. Consiliul Europei derulează programe
de tineret prin Fundația Europeană de Tineret. 

Cooperarea dintre Uniunea Europeană și Consiliul
Europei a fost consolidată recent, în special în domeniul
cultural, educațional și de tineret. Un exemplu concret e
Parteneriatul de Tineret UE-CoE, care pune la dispoziție
o platformă de cooperare și are o funcție de expertiză pe
politici de tineret, cercetare și practică. 

Dialogul UE cu tinerii e un mecanism de dialog între tineri și factorii de decizie, care
se desfășoară în cadrul Strategiei UE pentru Tineret. Se asigură că opinia, viziunile și
nevoile tinerilor și organizațiilor de tineret sunt luate în calcul atunci când se
definesc politicile europene de tineret. 

În fiecare Stat Membru, procedura este organizată de grupurile naționale de lucru,
care se ocupă de coordonarea consultărilor și activităților cu tinerii, organizațiile de
tineret și decidenții politci din țara lor. 

Odată terminate activitățile naționale și europene, rezultatele sunt elaborate,
analizate și discutate ulterior la Conferințele Europene de Tineret. În cadrul lor
reprezentanții tinerilor și decidenții politici au ocazia să lucreze împreună și să
prezinte un mesaj comun Uniunii. Aceste conferințe au loc de două ori pe an și sunt
găzduite de țara care deține președinția UE. 

Concluziile sunt prezentate Consiliului UE. În acel punct, Consiliul poate adopta un
document de politică care să conțină viziunile tinerilor. De exemplu cel mai recent
ciclu a generat 11 Obiective pentru Tineret în 2018, care au fost ulterior anexate
Strategiei UE pentru Tineret. 

Participând la consultările publice online. Înainte de a
face propuneri pentru noi legi europene și pe parcursul
procesului de luare a deciziilor, Comisia Europeană
solicită opiniile cetățenilor și ale părților interesate.
Verifică platforma have your say! 

Ca cetățean european, poți influența politicile
europene în mai multe feluri:

Votând la alegerile generale din țara ta: de regulă
partidul câștigător formează guvernul. Miniștrii din
acest guvern îți reprezintă țara în Consiliul Uniunii
Europene, care joacă un rol important în crearea
legilor europene. 

Votând la alegerile pentru Parlamentul European: votul
tău va contribui la consolidarea poziției Parlamentului
European în legătură cu legile propuse. Cel mai mare
grup politic va decide, în mod normal, cine va fi
președintele Comisiei, astfel că votul tău va influența și
acest proces. 

Prin influențarea decidenților politici și a publicului
larg prin proiecte de tineret. Proteste, petiții și alte
inițiative (vezi paginile următoare). 

Participând la dialogurile cetățenilor europeni care
au loc de-a lungul Uniunii. Acestea îți vor da șansa
să discuți problemele europene alături de comisari și
de alți înalți reprezentanți. Verifică dacă vreun astfel
de dialog se desfășoară în curând în zona ta sau
organizează unul, cu ajutorul inițiativei Erasmus+ și
a activităților de participare!!

DIALOGUL TINERILOR CU UE 3
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FĂ-ȚI VOCEA 
 AUZITĂ!

Susținând sau lansând o inițiativă a cetățenilor
europeni. În practică, asta înseamnă că cetățenii îi
pot cere Comisiei Europene să vină cu o propunere
legislativă privind o problemă specifică, de care UE
răspunde, precum mediul, agricultura sau
transportul. Este nevoie de un milion de oameni sau
aproximativ 0,2% din populația UE, din cel puțin 7
State Membre UE, pentru lansarea unei inițiative a
cetățenilor europeni. 



VREI SĂ CONTRIBUI LA
VIITORUL EUROPEI?
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MANUALUL TĂU DE
ACTIVISM 
UN GHID PENTRU
SCHIMBARE 

SĂ NE IMAGINĂM
PENTRU O SECUNDĂ

FII SCHIMBAREA PE CARE
VREI S-O VEZI 

Indiferent de modurile în care contribui la o
societate mai corectă, acum este ocazia să creezi
un viitor în care toți vom trăi în demnitate și
egalitate. Manualul proiectului 25% te va ajuta să
ai o idee mai clară despre lucrurile pentru care
vrei să militezi și despre cum să dezvolți o viziune
pentru o lume mai bună. 

Vei descoperi cum să inspiri oamenii, ca să se
alăture campaniei tale, înainte de a descoperi
abilitățile de care ai nevoie pentru a lucra
împreună la schimbare. De asemenea, vei aborda
exerciții practice pentru a îți planifica strategia și
a îți organiza pașii necesari atingerii scopului. În
cele din urmă, vei descoperi sfaturi practice
despre cum să atragi atenția asupra acțiunilor
campaniei tale, inclusiv cum să colaborezi cu
media.  

Există mai multe moduri de a vă
influența comunitățile, la nivel local,
național sau european. Poți alege să te
alături grupurilor politice, protestelor
sau să scrii petiții. Eurodesk și-a unit
forțele cu Forumul European de Tineret
în cadrul Proiectului 25%, care își
dorește să facă auzită vocea tinerilor la
Conferința pentru viitorul Europei și
dincolo de aceasta. 

Următoarea secțiune este în mare
măsură inspirată de manualul pentru
activism. Acum că ai devenit expert în
problematicile europene, descoperă
sfaturi despre cum să devii agent al
schimbării sociale.  

Te invităm să visezi și să îți
imaginezi o lume mai bună, mai
corectă și mai egală. Apoi te
invităm să descoperi moduri prin
care să acționezi și să începi trans-
formarea societății. Este șansa ta
să îți transpui în realitate viziunea
pentru viitorul nostru comun. 

Nu contează în ce zonă din Europa
locuiești – toți trăim și asităm la
nedreptăți – și toți avem șansa să
ne facem vocea auzită și să
schimbăm în bine societatea.
Această implicare ar putea
însemna lansarea unei campanii
pentru locuințele comunitare
locale, în vederea combaterii
nedreptății din orașul tău. Ar putea
însemna o campanie pentru
îmbunătățirea sănătății globale
sau pentru oportunități
educaționale pentru tinerii din
întreaga lume. Indiferent de ce faci
pentru o societate mai corectă,
asta ai șansa să creezi un viitor în
care toți vom trăi în demnitate și
egalitate. 

„Dacă crezi că ești prea mic să faci vreo diferență, încearcă să
dormi cu un țânțar.” – Dalai Lama 

Toți avem potențialul să schimbăm lumea în bine – începând
cu micile schimbări din viața noastră de zi cu zi. Am putea
începe cu timpul dedicat învățării și reflectării despre acțiunile
și condiționările noastre, luând în calcul modul în care îi tratăm
pe ceilalți. Din acel punct de înțelegere al lucrurilor ne putem
da seama ce vrem să schimbăm la lume și să acționăm în
acest sens. 

La fel ca țânțarul din citatul lui Dalai Lama, fiecare individ are
potențial să producă un impact mare. Dar când ne unim
forțele cu alții potențialul pentru schimbare e chiar mai mare.
Atunci putem crea mișcări și transforma societatea. Istoria e
plină de exemple de colaborare și de acțiune colectivă, în care
grupuri de oameni au luptat pentru drepturile pe care acum le
considerăm de la sine înțelese – de la vot la indemnizația
medicală. 

Meditația vizionării

Găsește un loc confortabil și liniștit unde să stai sau să te
întinzi. Închide ochii. Urmărește-ți respirația, simte podeaua de
sub tine susținându-te și simte-te în largul tău în propriul corp.
Relaxează-te.  

Imaginează-ți că te uiți printr-un portal și vezi 50 de ani în
viitor ceva ce ți-ar plăcea. Când ajungi acolo, umblă prin jur și
observă cum e lumea aceea. Ce s-a schimbat față de cum stau
lucrurile astăzi? Ce probleme au fost rezolvate? Ce e plăcut?
 
Deschide ușor ochii și notează-ți ideile pentru o viziune
pozitivă despre viitor. Cum a fost? Îți poți întrevedea viziunea
pentru un viitor mai corect și mai egal? 
 
Ancorându-ți munca pentru schimbare socială în viziunea ta

Viziunea ta îți arată unde speri să ajungi, destinația ta, astfel
încât să nu îți faci griji legate de cum vei ajunge acolo. Acest
punct de început te ajută să îți ancorezi munca pentru
schimbare socială și îți oferă un scop spre care să te îndrepți.
Te poate inspira și motiva atât pe tine, cât și pe cei din jur. 
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Fotografii: Marta Ortigosa / Lagos Food Bank / Lara Jameson

CARE ESTE
VISUL
TĂU?
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Activism – se referă la acțiunea îndreptată spre
schimbare socială, mare parte din ea implicând acțiune
colectivă, inclusiv participarea în asociațiile locale,
voluntariatul sau organizarea activităților de fundraising
în școala/universitatea ta, printre altele.  

Cetățenie activă – se referă la implicarea oamenilor în
comunitățile lor locale și democrație la toate nivelurile, de
la cartier la un nivel mai global. Cetățenia activă poate
însemna o inițiativă (mică) de curățare a străzii sau una
mai mare, precum coordonarea unei mișcări
internaționale împotriva degradării biodiversității. 

Implicare civică – se referă la modurile în care cetățenii
participă la viața comunității, pentru a îmbunătăți situația
celorlalți sau pentru a modela viitorul comunității.

Participare democratică   -– se referă la acțiuni menite să
influențeze comportamentul factorilor de decizie. Forme
tradiționale de participare sunt cele ca votul la alegeri,
însă participarea poate însemna și implicarea în acțiuni
colective, voluntariat sau apartenența la un ONG. 

Promovare – activitate prin care un individ sau un grup
urmărește să influențeze decizii. Se referă și la acțiunea
de a pleda sau de a susține o cauză, o idee sau o politică.
Lobby-ul e o formă de promovare în cadrul căreia
legislatorilor le e prezentată o inițiativă pe o problemă
specifică sau pe o parte de legislație specifică. 

Schimbare socială – schimbări în interacțiunile și relațiile
umane care transformă instituțiile culturale și sociale.
Aceste schimbări apar în timp și adesea au consecințe
profunde și pe termen lung pentru societate. Exemple
cunoscute de asemenea schimbări provin din mișcări
sociale pentru drepturile civile, drepturile femeilor,
drepturile LGBTQ, ca să amintim doar câteva. 

Ai putea să notezi preocupările tale și ce
se poate face în legătură cu ele în
următoarea diagramă? Ce acțiuni poți
întreprinde să modifici lucrurile pe care le
poți influența? Ajută să îți reevaluezi
prioritățile? 

E important să facem alegeri strategice și alianțe.
Teoria cercului de influență îți poate fi de ajutor în
acest sens. 

Introduse de Stephen Convey în 1989, cele două
cercuri care reflectă grijile noastre în viață sunt
cercul preocupării și cercul influenței. Cercul
preocupării inlcude o varietate de lucruri care ne
preocupă – încălzire globală, starea economiei,
atitudinile sociale, universitatea pe care o urmezi,
modul în care oamenii conduc etc. Este important să
înțelegi că nu poți face mare lucru în privința celor
mai multe lucruri de acest tip, pentru că se pot afla
în afara sferei tale de influneță. Cercul nostru de
influență este mult mai mic. Include lucrurile asupra
cărora poți acționa. Amploarea acestora e strâns
legată de puterea pe care o ai în societate. 

Esențial este să îți focusezi energia pe lucrurile pe
care le poți influența – asta îți va permite să faci
schimbări eficiente. Este important să formezi
parteneriate și alianțe, având în vedere că s-ar putea
să nu ai o influență directă asupra lucrurilor din
cercul tău de preocupare, dar să cunoști oameni care
au. O echipă poate avea un cerc de influență mai larg
decât un individ. 

Ambele sunt conectate, pentru că fiind proactiv
înseamnă că îți extinzi cercul de influență prin
focusarea pe ceea ce poți schimba cu adevărat. Un
exemplu ar putea fi: faptul că te preocupă încâlzirea
globală, în cercul tău de influență poți protesta
alături de alți tineri, poți acționa (reciclare, mers cu
bicicleta etc.), poți vota la viitoarele alegeri, semna
petiții etc. 

CÂTEVA DEFINIȚII UTILE 

EXERCIȚIU

Cercul

Cercul

Cercul de
influență

de Preocupare

Focus reactiv

de Preocupare

Focus proactiv

Cercul de
Preocupare

Cercul de
influență

Fotografii: Andrea Piacquadio

CARE ESTE 

CERCUL TĂU

DE INFLUENȚĂ?

Energia pozitivă lărgește Cercul de influență

Energia negativă reduce Cercul de influență

Cercul de
influență
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Care sunt obiectivele tale?

De ce resurse vei avea nevoie? 

Cum îți vei prezenta proiectul
publicului larg?

Ce ar trebui să se știe despre el
mai întâi? Ce canale vei folosi
pentru a ajunge la public? 

Denumește-ți provocarea.
Care este problema pe care vrei să o
rezolvi? 

Cu ce alți actori interesați din
comunitate te poți parteneria?

ÎNCEPE PLANIFICAREA DIFERITE FORME
DE PARTICIPARE

Acum că ai o viziune despre viitor și că știi spre ce să-ți orientezi eforturile, este timpul să
îți planifici acțiunile. 

Un plan de acțiune e un document care enumeră pașii de urmat pentru a atinge un
obiectiv specific. Scopul unui plan de acțiune e acela de a clarifica care sunt resursele
necesare pentru atingerea obiectivului, de a formula un calendar care să indice când
trebuie făcute sarcinile specifice și de a determina care sunt resursele necesare de la
mediul din jur și de a acționa. 

La fel ca țânțarul din citatul lui Dalai Lama, fiecare individ are potențial să producă un
impact mare. Dar când ne unim forțele cu alții potențialul pentru schimbare, impactul
este chiar mai mare. Atunci putem crea mișcări. 

Campanii de vizibilitate

Răspândirea mesajului tău în spațiul
public este foarte importantă și poți face
asta folosind broșuri sau postere. 

• Ce platformă de social media folosește
publicul tău țintă? Cum știi asta? 
• Ce cont vei folosi? Pe cel personal sau
vei folosi unul separat pentru inițiativa
ta? 
• Te vei concentra pe mesaje verbale sau
vizuale? 
• Care este îndemnul tău la acțiune: ce ai
vrea să facă oamenii? 

Activisim online

Platformele de rețele de socializare pot
fi folosite pentru a-ți distribui mesajele,
acțiunile și ideile, astfel încât îți poți
construi o bază mai puternică. Poți
câștiga atenție și noi susținători. 

Implicare media

Se referă la lucrul cu presa locală și
națională, pentru a avea problema
acoperită. Obiectivul tău e ca jurnaliștii
să menționeze inițaitiva ta, pentru a o
face mai vizibilă și pentru a ajunge la un
număr mai mare de oameni. 

 
• Ce media cunoști în apropiere de tine? 
• Cum vei contacta jurnaliștii? 
• Cum le vei prezenta problema într-un
mod interesant, pentru a le capta
atenția?
 • Ce vei prezenta în comunicatul de
presă? 

Aici sunt câteva cărți de acțiune sau instrumente pe care
le poți folosi să îți atingi scopurile. 
Acest material se bazează parțial pe  “A 25% Guide to
Change. Your Handbook on Activism”. 

Petiția online
 

Petiția online e un instrument care te
ajută să aduni susținători pentru
cauza ta, să demonstrezi importanța
problemei tale. 

 
• Cui îi va fi adresată petiția? 
• Unde o vei publica?
• Cum vei răspândi mesajul pentru a
atrage mai mulți semnatari? 

Boicotul

Boicotul este decizia de a nu mai
investi într-o anumită afacere sau
companie, pentru a presa un anumit
sector să își modifice politicile și
practicile în funcție de acțiunile tale. 

 
• Ce companii lucrează în dezacord cu
problema ta? 
• Ce le-ai sugera să schimbe? 

Email către reprezentanții aleși /
intrarea în contact cu parlamentarii
europeni

 
Poți contacta parlamentarii europeni,
deoarece ei sunt reprezentanți aleși
de cetățeni, pentru a promova
interesele oamenilor cu privire la
crearea legislației europene și pentru
a se asigura că celelalte instituții
europene funcționează democratic. 

PLANUL MEU
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ALEGE-ȚI CARTEA
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Cascadorie media 

Cascadoria media e o activitate concepută
să atragă atenția publicului asupra cauzei
tale, printr-o activitate nouă și demnă de a
fi o știre. Cele mai bune cascadorii media
trebuie să fie cuprinse într-o fotografie
memorabilă. 
• Cum te vei asigura că media acoperă
problema ta?
• Care e momentul potrivit pentru
cascadoria media (ex. decizie politică pe
cale de a fi luată etc)?
• Ce audiență vrei să atragi? 

Artivism 
 

În cadrul acestei acțiuni poți aduce
laolaltă activiști și artiști care luptă
pentru o cauză comună. Împreună pot
realiza planul de acțiune pentru a
construi un mesaj frumos și puternic
adresat publicului. 

 
• Cine ar putea fi un artist interesant cu
care să lucrezi? 
• Ce formă artistică ai vrea să alegi (artă
vizuală, muzică, dans, peformance)? 
• Unde se poate performa și ce tip de
audiență ai vrea să atragi spre cauza ta?

Proteste
 

Protestele sunt adunări publice care
denotă putere și indignare colectivă, în
cazul în care oamenii sunt nemulțumiți
cu deciziile luate pentru ei. 

 
• Cui i se adresează protestul? Cum îl vei
organiza în mod legal? (cererea
permisiunii etc.) 
• Unde vrei să organizezi protestul?  
• Cum vei răspândi mesajul/cu cine poți
colabora? (uită-te la harta cu părțile
implicate, creată mai sus). 

Inițiativa Cetățenilor Europeni
 

Dacă vrei ca UE să dea legi pentru un
domeniu care te interesează, ia în
considerare să pornești o inițiativă a
cetățenilor europeni, vei avea nevoie de un
milion de semnături de la cel puțin 7 țări
UE diferite. 

 
• Există inițiative care vizează aceeași
problemă ca tine? 
• Dacă nu, te-ai putea inspira de la alte
inițiative ale cetățenilor europeni 
• Cum îți vei promova inițiativa? Cine sunt
partenerii tăi (cercul de influență) ?

Campanie electorală
 

Dacă ai deja vârsta eligibilă pentru a vota,
îți poți utiliza acest drept la nivel local,
național sau european. În orice caz, tu și
grupul tău puteți susține și campanii și îi
puteți încuraja pe alții să participe la
alegeri. 

• Cui îi poți vorbi despre importanța
alegerilor (Familiei? Prietenilor?)  
• Îi poți ajuta să înțeleagă programele
partidelor politice? 
• Cum poți iniția o conversație
importantă cu colegii tăi despre legătura
dintre inițiativa ta și programele
politicienilor? 

Flashmob
 

Flashmob-ul se referă la o adunare de
oameni în spațiul public, care pare
spontană, dar e de fapt organizată.
Acțiunea întreprinsă ar trebui să atragă
atenția unei audiențe mai largi spre
problema ta. 

 
• Ce scenariu poți pregăti? 
• Cum vei găsi participanții? În ce mod îi
vei informa? 
• Cum îți vei documenta acțiunile (video,
social media)?

Strângere de fonduri

Fie că strângi fonduri pentru tine însuți,
pentru altcineva, o cauză, o afacere sau
în scop caritabil, poți porni o strângere
de fonduri și face rost de bani în câțiva
pași simpli. Care e scopul tău? Câți bani
vrei să aduni? 

• Cum vor face donațiile diferența? 
• Cui te vei adresa? Le poți cere familiei
și prietenilor tăi să distribuie campania
unui public mai larg? 
• Cum îți vei adapta campania de
strângere de fonduri pentru a atrage
atenția? 

• Care va fi obiectivul proiectului tău? 
• Ești gata să derulezi un proiect pe
termen lung pentru a lupta în numele
cauzei tale? 
• Care vor fi activitățile principale?

Corpul European de Solidaritate:
Proiecte de Solidaritate

Proiectul de solidaritate reprezintă o
acțiune de solidaritate non-profit inițiată,
dezvoltată și implementată de tineri pe o
perioadă de 2-12 luni. Unui grup de
minimum 5 oameni (între 18 și 30 de ani)
i se oferă șansa să-și exprime
solidaritatea, prin asumarea
responsabilității și prin dedicarea lor
pentru a aduce o schimbare pozitivă în
comunitatea locală, deși unii dintre ei pot
aborda și probleme regionale sau chiar
naționale. 

Erasmus+: Activitate de participare a
tinerilor 

 
Erasmus+ susține proiectele participatorii
de tineret la nivel local, național și
transnațional derulate de grupuri
informale de tineri și/sau organizații de
tineret, încurajând participarea tinerilor în
viața democratică a Europei. Activitățile
de participare pentru tineri pot fi folosite
în mod activ pentru a coordona dialoguri și
discuții între tineri și decidenți, cu scopul
de a promova participarea activă a
tinerilor în viața democratică a Europei.
Toate activitățile din cadrul acestei acțiuni
trebuie să urmeze Standardele de Calitate
Erasmus pentru Tineret, pentru a organiza
activități de învățare și mobilitate de
înaltă calitate. 

 
• Ești pregătit/ă să îți faci vocea auzită
prin formularea de poziții, propuneri și
recomandări despre cum ar trebui să fie
configurate și implementate politicile de
tineret în Europa? 
• La ce recomandări concrete te poți gândi
deja? 

Consultări publice
 

Știai că îți poți oferi părerea cu privire la
acțiunile europene în cadrul consultărilor
publice UE? Feedback-ul tău poate
influența deciziile UE. Ți-ar plăcea să ai
un cuvânt de spus la nivel național sau
european?

 
• Poți găsi o cauză care se află în
legătură cu problema ta? (educație,
sustenabilitate, transport) 
• Împărtășește-ți ideile:

INIȚIATIVA
CETĂȚENILOR
EUROPENI

PROIECTE DE SOLIDARITATE

THE 25%
PERCENT

42 43



NOTIȚE



Această publicație îți oferă informație și
răspunsuri clare pentru a aprofunda subiectul.
Vei putea înțelege diversele oportunități de
tineret și cum să îți faci vocea auzită în Europa
și dincolo de ea. 

Acest proiect este finanțat cu ajutorul Comisiei Europene. 
Această publicație reflectă viziunile autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la

răspundere pentru utilizările conținutului informațional. 

CINE DECIDE CE?

CE FACE UE PENTRU MINE?

DE CE AVEM O UNIUNE EUROPEANĂ?

CUM POT INFLUENȚA DECIZIILE UE?

+EURO-PARTICIPARE

EURO-ACTIVISM

Totul despre Europa, totul despre tine(ret)!


