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Uniunea Europeană: 

principii de organizare și 

funcționare
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• UNIUNEA EUROPEANĂ este o asociere voluntară care 

cuprindea în prezent 27 de state europene (fără Marea 

Britanie)  care s-au reunit pe baza unor interese comune.

• Marea Britanie a ales în 2016 să părăsească Uniunea, proces 

finalizat la 1 februarie 2020, fenomen numit ”Brexit”

• Înfiinţarea acestei organizaţii a fost propusă pe data de 9 mai 

1950  de ministrul de externe francez ROBERT SCHUMAN.

• ”Planul lui Schuman” era o garanție că Franța și Germania 

cooperează pentru producția de oțel și cărbune.

• 1951 a fost fondată Comunitatea Europeană a Cărbunelui și 

Oțelului (CECO) care cuprindea Franța, Germania de V, Italia, 

Belgia, Luxemburg și Olanda.

• 1957 ia naștere Comunitatea Economică Europeană (CEE). 

Tratatul de la Roma cuprindea acorduri cu privire la 

agricultură, economie și transporturi
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Până în 1992 s-au alăturat 12 țări, numite ”state membre”:

1973: Danemarca, Irlanda și Regatul Unit

1981: Grecia

1986: Portugalia și Spania

1990: Germania de E (ca parte a Germaniei)

1993 Tratatul de la Maastricht stabileste că de atunci 

înainte colaborarea va purta numele de ”Uniunea 

Europeană”

1995: Austria, Finlanda și Suedia

2004: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, 

Republica Cehă, Slovacia, Slovenia și Ungaria.

2007: România și Bulgaria

2013: Croația
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• - dezvoltarea economică a tuturor ţărilor 

membre  

• - introducerea unei monede unice -EURO

• - libera circulaţie a tuturor cetăţenilor 

europeni

• - colaborare politică a statelor din Europa

şi menţinerea păcii

OBIECTIVELE  UE  
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DEVIZA

ZIUA IMN

DRAPEL

MONEDĂ

UE

SIMBOLURILE  UE
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DRAPELUL  UE

• Este un dreptunghi 
pe un fond albastru, 
în interior are un 
cerc format din 12 
stele aurii care 
simbolizează 
perfecţiunea şi 
unitatea. Numărul 
stelelor nu are 
legatură cu numărul 
statelor membre.
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ZIUA  UE   

• Ziua Europei este 

la 9 mai pentru că 

în această zi s-a 

propus înfiinţarea 

uniunii de state, 

care astăzi 

formează Uniunea 

Europeană.
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MONEDA UNICĂ

• Euro are ca simbol EUR sau €, care 

reprezintă prima literă a cuvântului 

Europa, iar cele două linii paralele 

simbolizează echilibrul.
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DEVIZA UE

„Unitate în diversitate”
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IMNUL UE

• ODA BUCURIEI un fragment din ultima parte 

a Simfoniei nr. IX de Ludwig van Beethoven. 
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VALORILE EUROPENE

Uniunea este fondata pe:

respectul pentru demnitatea umana,

libertate, 

democraţie, 

egalitate, 

stat de drept

şi 

respectarea drepturilor omului, inclusiv a minoritaţilor. 

Valorile sunt comune Statelor Membre într-o societate în care 

prevaleaza pluralismul, nediscriminarea, toleranţa, justiţia, solidaritatea 

şi egalitatea între femei şi barbaţi 

(din Constituţia Europeana)
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SCHIȚA LECȚIEI
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AUTOEVALUARE

1. Identifică în text 
fragmentul care 
exprimă motivul 
instituirii Uniunii 
Europene

2. Identifică, pe baza 
textului, 5 obiective ale 
Uniunii Europene la 
nivel international
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SARCINI DE LUCRU

• Vizionați și citiți cu atenție fiecare slide;

• Citiți și copiați în caiete schița lecției;

• Răspundeți oral sau în scris (la alegere) 
cerinței din slide-ul autoevaluare

• Salvați materialul în folder ISTORIE.


