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Prefață 

 

În memoria Doamnei Conferențiar Univ. Dr.  

Adia - Mihaela CHERMELEU,  

primul director al proiectului PEREV,  

un intelectual rafinat care credea cu tărie  

în puterea constructivă a interculturalismului  

în conturarea identității europene. 

  

România este un spațiu care a îmbrățișat foarte repede, 

după căderea Zidului Berlinului, proiectul european și 

valorile asociate acestuia. Cu toate acestea, 

problematica Uniunii Europene (UE) este insuficient 

cunoscută la nivelul școlii, unde identificarea cu 

patrimoniul comun european rămâne destul de vagă. 

Chiar dacă copiii cunosc încă de la nivelul preșcolar 

principalele simboluri, imnul Europei, participă la 

activități organizate de Ziua Europei, cunoștințele lor 

despre UE sunt reduse, iar reprezentările despre Europa 

se bazează, în general, pe experiențe personale. 

Această situație se datorează, într-o anumită măsură, 

cunoștințelor limitate sau uneori contradictorii ale 

cadrelor didactice despre Europa și despre UE.  

În acest context, a apărut ideea unui proiect inovator, 

proiectul Jean Monnet „Penser, raconter, vivre 

L’Europe à l’école” (587757-EPP-1-2017-1-ROEPPJMO-

PROJECT), un proiect implementat de Departamentul 
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de Științe ale Educației, Facultatea de Sociologie și 

Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara, între 

2017 și 2019. 

Proiectul examinează noi perspective și metodologii 

pentru a transforma în realitate ideea de „învățare 

despre UE”. Formarea identității europene este un 

proces îndelungat, menit să înceapă cu fundamentele 

sale de la vârste fragede. Astfel, la nivelul școlii primare, 

într-o manieră ludică, pot fi proiectate și implementate 

diferite activități de învățare, de către profesori instruiți 

care stăpânesc cunoștințe despre UE. Astfel, prin 

legende, povești despre experiențe personale în spațiul 

european, basme, participarea la activități culturale 

despre Spațiului Comun European (de exemplu, în 

cadrul programului Timișoara - Capitala Europeană a 

Culturii 2021) și altele, UE poate deveni o realitate 

familiară pentru micii cetățeni. 

Scopul acestui proiect este de a promova valorile 

europene și de a instrui cadrele didactice din 

învățământul primar să proiecteze activități 

interdisciplinare despre UE prin abordări didactice 

interactive inovatoare. Promovarea moștenirii 

europene prin activități formale, non-formale și 

informale poate crește conștientizarea cu privire la 

apartenența la un spațiu cultural, atât pentru profesori 

cât și pentru elevi, pentru a consolida trecerea de la 

cetățenie la o identitate europeană. 



8 
 

Rolul universităților devine esențial în implementarea 

proiectului european, prin intervenții educaționale 

capabile să promoveze și să consolideze educația civică 

la școală, pentru a stimula construirea unei identități 

europene. Întrucât noțiunea de identitate - proces 

plural care poate dura o viață - este foarte complexă și 

este legată de ideea de valori și reprezentări la nivelul 

imaginarului social, deja din faza timpurie a școlii 

trebuie să construim corect fundamentele sale. 

Identitatea nu poate fi impusă, dar ar putea fi construită 

prin acțiuni educaționale și culturale. 

Ghidul pentru profesori pe care suntem fericiți să-l 

prezentăm, este menit să fie un instrument util pentru 

a sprijini profesorii din învățământul primar pentru a-și 

lărgi cunoștințele despre UE și a le transfera în 

activitățile de predare-învățare cu elevii lor. Acesta a 

fost validat printr-un program extins de instruire pentru 

profesorii din Banat implementat prin proiectul PEREV. 

Instruirea a fost organizată în trei serii în 2018, la care 

au participat peste 100 de profesori. Temele și 

problemele generate de dezbateri au fost apoi revizuite 

în baza reacțiilor profesorilor implicați.  

Acest Ghid pentru profesorii din școlile primare are un 

dublu scop. Pe de o parte, ajută la proiectarea 

activităților de învățare despre UE în școală într-un mod 

inovator, bazat pe elemente teoretice. Pe de altă parte, 

a fost utilizat în sesiuni de formare a cadrelor didactice, 
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pentru a genera situații creative care stimulează 

reflecția asupra posibilității de integrare a temelor 

despre UE într-o manieră inovatoare, atractivă și ludică 

în curriculum. 

Aș dori să-i mulțumesc dr. Călin Rus, directorul 

Institutului Intercultural din Timișoara, pentru aderarea 

la acest proiect și că a adus experiența sa largă despre 

UE pentru a face din acest ghid un instrument 

consistent pentru profesori. Ne bucurăm că ghidul 

include aspecte care decurg din procesul de elaborare a 

Cadrului de referință al competențelor pentru cultura 

democratică elaborat de Consiliul Europei, în special 

descriptorii de competențe adaptați nivelului școlii 

primare, prezentat public la Conferința Internațională 

„L'identité européenne en question“, organizată de 

Universitatea de Vest din Timișoara în 18-19 iulie 2019. 

Sperăm că veți considera acest ghid ca fiind un 

instrument foarte util pentru proiectarea activităților 

formale și nonformale menite să construiască și să 

consolideze identitatea europeană a copiilor în 

învățământul primar. 

  

Lector univ. dr. Claudia BORCA 

Director al proiectului PEREV  



10 
 

Introducere 

  

Întrebarea: „Ce este Europa?” poate avea doar 

răspunsuri complexe, care se referă la o realitate 

geografică, istorică, instituțională sau politică. Aceasta 

este completată de o voință a popoarelor europene de 

a fi împreună, de a contribui, printr-o asumare 

responsabilă și creativă a istoriei, la crearea unei lumi 

mai bune pe tot globul.   

Referindu-se la scepticismul care pare să fi fost 

îmbrățișat de unii europeni, Tzvetan Todorov a explicat 

acest fenomen prin faptul că proiectului Uniunii 

Europene îi lipsește ingredientul „identității”. Ar putea 

oare acțiunea politică a Uniunii Europene obține un 

impuls suplimentar prin promovarea și consolidarea 

identității culturale, făcând astfel cultura de-al treilea 

pilon al construcției europene, împreună cu economia  

și instituțiile? În acest fel, Europa își poate găsi un suflet, 

o dimensiune spirituală și afectivă, care altfel lipsesc.  

Este o misiune considerată la îndemâna noastră, 

deoarece în Europa este mai ușor să ajungem la un 

consens pe un subiect legat de monumente majore, mai 

degrabă decât pe decizii economice sau administrative. 

Simțul unei identități comune ar da mai multă putere 

proiectului european. Folosind un limbaj al secolului al 

XVIII-lea, am putea spune că o idee politică devine mai 

eficientă dacă este susținută nu numai de interese 
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comune, ci și de pasiuni împărtășite. Cu toate acestea, 

pasiunile apar numai dacă ating aspecte legate de 

propria noastră identitate. 

Pentru a realiza solidaritatea europeană, trebuie să 

simțim o apartenență comună, asociată cu un model de 

cetățenie cu dimensiuni economice, politice și juridice. 

Societatea civilă, mass-media, precum și sistemele de 

învățământ au un rol major în acest proces de 

identificare. 

Există multe informații disponibile în diferite limbi 

despre Europa și Uniunea Europeană. Acest ghid nu 

pretinde că acoperă în detaliu toate subiectele 

enumerate în cuprins ci furnizează profesorilor care 

lucrează la nivelul școlii primare informații sintetice 

relevante din perspectiva actuală și care vizează 

sprijinirea acestora în înțelegerea contextului istoric și a 

situației actuale și în dezvoltarea unei înțelegeri critice 

a unora dintre problemele cheie prezente în dezbaterea 

publică din această perioadă. 

Acest ghid nu se pretinde a fi obiectiv, ci este angajat, 

cu o perspectivă pro-europeană clară, dar se abține de 

la a formula doar enunțuri și concluzii prezentate ca 

adevăr. În schimb, oferă argumente și idei pentru 

reflecție, menținând în același timp un echilibru între 

tendințele pozitive și provocări, fără a evita întrebările 

dificile. 
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După cum rezultă din conținutul diferitelor secțiuni, UE 

și societățile europene evoluează și se schimbă 

permanent și, prin urmare, unele dintre aspectele 

specifice prezentate nu vor mai fi valabile în câțiva ani. 

Cu toate acestea, reflecția asupra Europei ca referință 

identitară, reflecția asupra valorilor sale și modul în care 

îi putem face pe copiii să-și consolideze atașamentul 

față de această Europă a valorilor, în timp ce se dezvoltă 

ca gânditori critici, vor rămâne cu siguranță aspecte 

esențiale.   

Primele părți includ informații care oferiră profesorilor 

o imagine de ansamblu și o înțelegere critică a 

procesului de integrare europeană și a statutului actual 

al cadrului instituțional și legal al UE. Acestea sunt doar 

pentru profesori și nu se presupune că vor fi folosite ca 

atare în predarea la nivelul școlii primare.  

Ultima secțiune abordează tocmai această problemă: ce 

anume ar trebui să fie prezentat despre UE copiilor din 

școlile primare și cum se poate face acest lucru într-un 

mod eficient și cu sens. 

Aceasta nu este o sarcină ușoară, deoarece nu există un 

consens între cercetătorii și practicienii educației în 

ceea ce privește obiectivele, metodele și abordările 

legate de predarea despre UE și nici măcar cu privire la 

legitimitatea unui astfel de demers. Dar faptul că 

problema este provocatoare și controversată , nu 

înseamnă că profesorii ar trebui să o evite. Înseamnă că 
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au nevoie de sprijin, de orientare, dar și de încurajare să 

se gândească la propria percepție asupra Europei și la 

modul în care să îi stimuleze pe copii să dezvolte 

competențele necesare pentru a fi cetățeni activi într-o 

Europă a valorilor comune. 

Ghidul poate fi privit ca o contribuție practică pentru 

punerea în aplicare a Recomandării Consiliului UE 

privind valorile comune, educația incluzivă și 

dimensiunea europeană a predării, adoptată în mai 

2018.  
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1. Europa - trecutul și prezentul      

  

1.1. Context istoric             

  

Orice relatare a istoriei Europei va fi inevitabil 

incompletă și reductivă, având în vedere complexitatea 

evoluției continentului și multiplele perspective din care 

aceasta poate fi privită. Chiar și mai limitat va fi un 

rezumat care trebuie să se încadreze în doar câteva 

pagini. Mai jos sunt prezentate câteva comentarii legate 

de unele aspecte ale istoriei europene care au un 

impact profund asupra situației actuale și în special 

asupra problemelor cele mai controversate din 

dezbaterile publice actuale. 

Acestea nu trebuie privite ca rezumate informative, 

există o mulțime de informații disponibile celor 

interesați în explorarea mai în profunzime a diferitelor 

aspecte menționate sau a anumitor perioade istorice. 

Ele sunt mai degrabă puncte de reflecție, care ar putea 

fi utile pentru a privi prezentul dintr-o perspectivă 

istorică.  

  

1.1.1. Moștenirea antică greacă și romană        

  

Deși situată într-un trecut îndepărtat, moștenirea 

Greciei Antice și a Imperiului Roman a reprezentat o 

referință cheie de-a lungul istoriei europene, și în 
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special în vremurile recente în contextul dezbaterilor 

despre unitatea europeană. 

Grecia antică este de obicei văzută, pe de o parte, ca 

sursa democrației europene, în ciuda faptului că 

democrația ateniană era departe de înțelegerea actuală 

a conceptului. Participarea la luarea deciziilor era 

rezervată exclusiv bărbaților care aveau statutul de 

cetățean, cu majoritatea populației, inclusiv femeile, 

excluse. Cu toate acestea, democrația ateniană a fost o 

dovadă că societatea poate funcționa bine pe baza 

mecanismelor de luare a deciziilor în comun, fără a 

depinde de calitățile sau de bunăvoința unui tiran. Pe de 

altă parte, Grecia Antică este văzută ca fiind la originea 

filozofiei, artelor și științei. Filosofii greci au influențat 

europenii, de-a lungul secolelor, iar sculpturile, teatrul, 

literatura sau relatările istorice au marcat evoluția 

artelor pe continent și nu numai.  

Imperiul Roman este una dintre cele mai influente 

referințe simbolice pentru Europa, deoarece este 

adesea perceput ca un moment ideal de glorie, 

civilizație și putere din trecut, care acoperă aproape tot 

continentul, moment care să merite a fi restabilit. De la 

Carol cel Mare (Charlemagne), la Sfântul Imperiu 

Roman (Heiliges Römisches Reich), până la Napoleon , 

care a declarat în 1812 „Sunt un adevărat împărat 

roman!”, moștenirea simbolică a Imperiului Roman 

Antic a persistat de-a lungul istoriei europene. Mesajul 
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său de putere mândră și civilizație este prezent și în 

prezent în monumente extrem de vizibile, de la Arc de 

Triomphe din Paris, la Brandenburger Tor din Berlin sau 

la palate regale, muzee sau clădiri ale parlamentelor de 

pe continent.  

  

1.1.2. Referința creștină și diversitatea 

religioasă        

  

Deși Europa actuală este în mare parte seculară, nu 

poate fi negată importanța creștinismului în conturarea 

culturilor și societăților continentului. Dezvoltat mai 

întâi în Imperiul Roman, ca mișcare religioasă populară, 

considerată subversivă și declarată ilegală de elita 

politică, creștinismul a devenit religia împăratului după 

convertirea lui Constantin cel Mare în 312 și a fost  

ulterior declarată religie de stat prin edictul din 

Tesalonic, în 380, de către împăratul Teodosie I, ultimul 

împărat al romanilor care a condus atât partea de vest 

cât și cea de est a imperiului.  

În secolele următoare, creștinismul s-a extins într-un 

mod spectaculos, ajungând chiar și în cele mai 

îndepărtate zone din nordul Europei, trecând astfel 

mult peste granițele Imperiului Roman. Acest lucru s-a 

realizat cu precădere printr-o abordare de sus în jos, cu 

convertirea la creștinism a liderilor politici și militari, 
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reproducând de fapt modelul stabilit de Constantin cel 

Mare, urmată de convertirea maselor. 

Așa cum se întâmplă în toate religiile majore, 

creștinismul nu a rămas unitar și omogen. Prima mare 

scindare a fost generată de Marea Schismă din 1054, 

care a separat Bisericile Ortodoxe de Biserica Catolică. 

De-a lungul secolelor, această separare rămâne 

importantă, creștinismul ortodox având originea în 

partea de est a Imperiului Roman, ulterior extins spre 

nord, spre Rusia, iar creștinismul catolic acoperind 

restul Europei și vizând extinderea la nivel global.  

A doua separare importantă în crestinism a fost  

generată în  secolul al XVI-lea de Reformă și de mișcarea 

protestantă. Dezvoltat ca o reacție la abaterea 

percepută a catolicismului de la mesajul inițial al Bibliei, 

impactul protestantismului a depășit mult aspectele de 

teologie și de practică religioasă. Extins în specia l în 

Europa Centrală și de Nord, protestantismul a marcat și 

o tranziție către o etică bazată pe munca grea și 

realizare personală, spre structurarea societății bazată 

pe merit și nu pe statutul social, introducând ideea de 

progres și de posibilitate a oamenilor de a acționa și de 

a schimba societatea și lumea naturală. Această 

perspectivă asupra lumii și asupra societății a contribuit 

probabil la deschiderea drumului către democrație și 

spre progresul științific și economic.  
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Deși identitatea europeană este puternic marcată de 

creștinism, alte două religii au avut și o prezență de 

lungă durată și influență în diferite regiuni ale 

continentului: iudaismul și islamul. Deși adesea 

persecutate în diferite perioade ale istoriei și în diferite 

părți ale Europei, comunitățile evreiești din Europa au 

avut o contribuție foarte importantă la ceea ce este 

acum patrimoniul cultural european. Islamul a fost  

prezent și el în istoria Europei, în special în sudul 

Europei și în Peninsula Balcanică. În sudul Europei, 

moștenirea islamică este încă vizibilă, de exemplu, în 

sudul Spaniei și Portugaliei, în Sicilia sau în Malta și 

datează din vremea Imperiului Arab, care era în urmă cu 

aproximativ 12 secole o putere dominantă, nu numai 

militar, dar și din punct de vedere al culturii și științei. În 

Peninsula Balcanică, Imperiul Otoman a fost principala 

sursă de extindere a Islamului, care reprezintă și acum 

principala religie sau una dintre principalele religii în 

mai multe țări din regiune.  

Diversitatea religioasă a fost menținută și chiar crescută 

în ultimele decenii, în contextul migrației către Europa 

din țări cu majoritate musulmană . 

  

1.1.3. Diviziunea Est - Vest        

  

De-a lungul ultimelor două milenii, au existat o serie de 

tendințe de separare a Europei între Est și Vest. Prima a 
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fost divizarea Imperiului Roman, inițiată în anul 285 de 

împăratul Dioclețian, ca o modalitate de a proteja 

imperiul și de a asigura continuarea acestuia. Deși inițial 

dezvoltarea comună a celor două părți a continuat după 

divizare, în decurs de un secol, divizarea a devenit 

semnificativă și cu consecințe pe termen lung. 

A doua diviziune importantă a apărut în 1054, cu Marea 

Schismă a Bisericii Creștine, menționată mai sus.  

Aceasta a fost mult mai mult decât expresia 

dezacordurilor teologice și a diferențelor de vedere în 

ceea ce privește credințele și practica religioasă. 

Separarea bisericii a avut implicații politice profunde și 

a dus la portretizarea reciprocă a celeilalte părți ca 

eretică și ca un inamic ireconciliabil. 

A treia tendință de separare s-a manifestat începând cu 

secolul al XV-lea. Aceasta a fost perioada extinderii 

Imperiului Otoman în Peninsula Balcanică și în același 

timp a dezvoltării Rusiei ca o mare putere militară și 

politică și mai târziu ca un Imperiu. Astfel, pe parcursul  

mai multor secole, societățile din vestul Europei s-au 

dezvoltat în separare relativă, cu viteze diferite și 

construind structuri și moduri de organizare diferite.  

În sfârșit, o separare puternică a fost impusă timp de 

patru decenii de Cortina de Fier, delimitând zonele de 

influență ale câștigătorilor celui de-al Doilea Război 

Mondial.   
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Aceste tendințe succesive de separare între Est și Vest 

sunt, în același timp, strâns legate între ele dar și diferite 

în natură și în frontierele ce le au ca referință. Aceasta 

arată complexitatea continentului și provocările cu care 

se confruntă orice încercare de unificare.  

  

1.1.4. Războaiele și justificarea lor        

  

Până la cel de-al Doilea Război Mondial au existat foarte 

puțini ani de pace în istoria continentului european. 

Apoi, după Războiul Rece, o perioadă fără confruntare 

militară, dar nu neapărat de pace, războiul a reapărut în 

anii 90, în contextul dezintegrării treptate a fostei 

Iugoslavii. În schimb, între țările UE nu au fost războaie 

de la începutul procesului de integrare europeană, cu 

mai mult de 70 de ani în urmă. În 2012, Uniunea 

Europeană a primit Premiul Nobel pentru pace "pentru 

peste șase decenii de contribuție la avansarea păcii și 

reconcilierii, democrației și drepturilor omului în 

Europa". 

Există mai multe tipuri principale de justificări folosite 

pentru a justifica războaiele de-a lungul istoriei 

europene: extinderea civilizației, religie, controlul 

teritoriilor, apărare, răzbunare, eliberare de opresiune 

și alianțe.  

Imperiul Roman a avut ca principală justificare 

extinderea civilizației în teritoriile locuite de „barbari”, 
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în afara imperiului. Acest tip de justificare a fost folosit  

ulterior și în anumite războaie din Europa, în Orientul 

Mijlociu, precum și în colonizarea de către puterile 

europene din alte părți ale lumii. 

Justificarea religioasă pentru războaie a fost comună 

încă din ultima perioadă a Imperiului Roman. Cruciadele 

au fost justificate ca o luptă a creștinilor europeni 

împotriva „necredincioșilor“ care dețineau controlul 

asupra „Țării Sfinte“, dar au fost, de asemenea, 

confruntări între creștinii catolici și ortodocși.  

Războaiele împotriva arabilor în timpul Reconquistei de 

peste șapte secole din Peninsula Iberică, precum și 

apărarea împotriva expansiunii otomane în Europa de 

Sud-Est au fost, de asemenea, justificate cu referințe 

religioase. Dar au existat, de asemenea, războaie 

sângeroase cu fundamentare religioasă între țările 

europene, inclusiv războaie între catolici și protestanți, 

cum ar fi războaiele religioase din Franța care acoperă 

mai multe secole sau războaiele husite în secolul al XV-

lea în Europa Centrală.  

O altă categorie de războaie prezente în istoria 

europeană au fost războaiele pentru controlul 

teritoriului, care a au culminat cu Primul Război Mondial 

și urmarea acestuia, cel de-al Doilea Război Mondial. 

Apariția statelor-națiune în secolul al XIX-lea și după 

primul război mondial a fost, de asemenea, un factor 
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important în acest context și a oferit justificări legate de 

libertate și de datoria față de națiune. 

  

1.1.5. Imperii coloniale        

  

Mai multe state europene au construit imperii coloniale 

cucerind teritorii de pe alte continente: Portugalia, 

Spania, Marea Britanie, Franța, Belgia, Olanda, Italia și 

Germania, precum și într-o măsură mai mică 

Danemarca, Suedia și Rusia. Acestea au controlat 

teritorii de pe alte continente, în majoritatea cazurilor 

mult mai mari decât propriile teritorii europene și au 

putut, uneori timp de câteva secole, să exploateze 

resursele naturale ale acestor teritorii și să decidă 

asupra situației oamenilor care locuiesc acolo.  

Colonialismul s-a justificat uneori cu argumente legate 

de extinderea civilizației europene, considerată 

superioară celor locale și, uneori, cu argumente 

religioase, legate de extinderea creștinismului în 

întreaga lume. 

Relațiile coloniale erau în esență relații de dominație, se 

bazau într-o mare măsură pe capacitatea militară a 

puterilor coloniale europene. Ele nu țineau cont de 

drepturile locuitorilor din teritoriile coloniale, ca 

persoane și ca națiuni, asupra pământului în care trăiau 

și privind organizarea societății într-un mod autonom. 

Uneori, teritoriile coloniale erau schimbate între 
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puterile coloniale prin negociere, cucerire și chiar prin 

vânzare. Unele dintre imperiile coloniale au fost  

menținute până în a doua parte a secolului XX, după al 

doilea război mondial. Moștenirea colonialismului 

influențează percepția Europei de către oamenii de pe 

alte continente, dar uneori și percepția țărilor europene 

care nu erau puteri coloniale. De asemenea, perioada 

colonială afectează percepția de sine a puterilor 

coloniale europene și are influențe asupra relațiilor 

internaționale actuale, asupra fluxurilor de migrație și 

asupra diversității etno-culturale din mai multe țări 

europene.  

  

1.1.6. Renaștere și Iluminism        

  

Inițiată în Italia în secolul al XV-lea și apoi dezvoltată și 

răspândită în Europa de Vest în următoarele două 

secole, Renașterea a fost puternic inspirată de filosofia 

și artele Greciei Antice. De fapt, intelectualii greci din 

acea vreme, obligați să migreze în Italia după căderea 

Constantinopolului au adus o contribuție importantă la 

ideile Renașterii. Pe lângă realizările deosebite în arte și 

avansuri semnificative în știință, Renașterea a adus și 

ideologia umanismului. Ideea privind importanța 

ființelor umane, inspirată de Protagoras ce spunea că 

«Omul este măsura tuturor lucrurilor», a schimbat 
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percepția societății și a deschis calea spre modernitate 

în partea de vest a continentului.  

Iluminismul a fost, în secolul al XVIII-lea, o altă mișcare 

intelectuală importantă inițiată în Europa de Vest care 

a avansat idei și valori noi în filozofie, economie și 

politică. A contribuit semnificativ atât la dezvoltarea 

științei, cât și la o nouă perspectivă asupra societății și 

asupra relației indivizilor cu Statul. Iluminismul a 

promovat rațiunea ca principală sursă de cunoaștere. În 

ceea ce privește societatea, aceasta a prezentat valorile 

libertății individuale, progresului, toleranței, inclusiv 

toleranța religioasă, fraternitatea, guvernul 

constituțional și separarea Bisericii de Stat. În această 

perioadă, susținătorii teoriei contractului social, 

precum Jean-Jacques Rousseau, au afirmat că oamenii 

sunt liberi și egali prin natura lor că au „dreptul natural” 

și că societatea ar trebui să fie guvernată de autorități 

legitime. În plus, Montesquieu a conceput teoria 

separării puterilor ca o modalitate de a obține un sistem 

politic care să asigure atât ordinea cât și egalitatea, 

bazată pe controale și echilibre între instituții. Aceste 

noi perspective asupra societății s-au reflectat în 

Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului, 

proclamată în timpul Revoluției Franceze și au avut, de 

asemenea, un impact important asupra Revoluției 

Americane, a Constituției SUA și asupra mișcărilor de 

independență din America de Sud.  
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1.1.7. Statele naționale și minoritățile naționale        

  

Conceptul de națiune se bazează pe ideile iluminismului 

și a fost dezvoltat mai ales în secolul al XVIII-lea. Filosofia 

lui Georg Wilhelm Friedrich Hegel a contribuit la 

modelarea acestui concept, iar în „Tratatul despre 

originea limbii”, publicat în 1772, Johann Gottfried 

Herder a susținut că limba trebuie considerată ca un 

element cheie al identității naționale. Procesele de 

„trezire națională” au fost inițiate de intelectuali liberali 

din toată Europa care încearcă să ajungă la mase și să 

mobilizeze sprijinul pentru ideea că un popor are 

dreptul să se guverneze autonom și că statul are 

responsabilitatea de a promova și de a susține 

identitatea națională. În același timp, mesajul către 

popor a fost că trebuie să-și jertfească chiar și viața, 

dacă este nevoie, pentru protecția națiunii.  

Statele-națiune au apărut treptat în Europa treptat, mai 

ales în secolul al XIX-lea, după războaiele napoleoniene, 

și apoi un secol mai târziu, după Primul Război Mondial. 

Unele state-națiune au fost construite pe baza 

capacității unui guvern central de a asimila grupurile 

regionale și de a impune un limbaj comun și repere 

identitare comune, ca urmare a dezmembrării 

imperiilor sau a unei combinații a acestor procese. 

Astfel, începând cu anii 1920, Europa este formată din 
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state-națiune, unele având un caracter multinațional. O 

fază suplimentară a proceselor de construire a 

națiunilor a avut loc după 1989, odată cu divizarea 

Cehoslovaciei și a Iugoslaviei.      

Datorită complexității distribuției grupurilor etno-

culturale pe teritoriile imperiilor europene și a dinamicii 

identităților regionale din anumite țări europene, 

procesul de creare a statelor-națiune a fost asociat cu 

provocări legate de minoritățile naționale și de 

recunoașterea specificului anumitor regiuni europene. 

Astfel, printr-o serie de reforme inițiate în anii 70, Belgia 

a trecut de la un stat unitar la un stat federal și au avut 

loc procese similare de descentralizare în Spania și în 

Marea Britanie în ultimele decenii. Protecția 

minorităților naționale este garantată încă din anii 90 

prin procedurile asociate Convenției-cadru privind 

protecția minorităților naționale, adoptată de Consiliul 

Europei.  

  

1.1.8. Spre democrație în toată Europa        

  

După cel de-al Doilea Război Mondial, lăsând la o parte 

microstatele, doar 13 țări au fost democrații durabile și 

funcționale: Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, 

Germania de Vest, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, 

Norvegia, Suedia , Elveția și Marea Britanie. Democrația 

a fost restaurată în Grecia după șapte ani de dictatură 
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militară în 1974, în timp ce Portugalia a devenit 

democrație în același an. Spania a adoptat o constituție 

democratică în 1978.  

Separarea Europei impusă de împărțirea zonelor de 

influență între câștigătorii celui de-al Doilea Război 

Mondial, cu controlul majorității părții de est a 

continentului acordat Uniunii Sovietice, a durat 

aproximativ patru decenii. 1989 a fost un an cheie, 

marcat de reunificarea Germaniei și trecerea de la 

regimuri totalitare și economii controlate de stat la 

democrație și economii bazate pe piață în țările fostului 

bloc comunist. Această tranziție a avut loc relativ 

repede și în doar câțiva ani toate aceste țări au avut 

constituții, legi și instituții democratice. Dezmembrarea 

Uniunii Sovietice, în decembrie 1991, a generat, de 

asemenea, o serie de țări independente din estul 

continentului, care au început evoluția către 

democrație. Țările baltice fac parte acum din Uniunea 

Europeană, dar pentru celelalte țări europene rezultate 

din ruperea Uniunii Sovietice procesul s-a dovedit a fi 

mai greu și mai lung. Cu toate acestea, cu excepția 

Belarusului, toate aceste țări sunt membre ale 

Consiliului Europei, ceea ce înseamnă că au legi și 

instituții democratice. O provocare suplimentară este 

prezența conflictelor etnice și teritoriale nerezolvate în 

Republica Moldova și în Caucazul de Sud.  
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1.2. Europa și europenii astăzi             

  

Europa este un termen folosit cu semnificații diferite în 

contexte diferite. Reprezintă o realitate complexă, cu 

multe aspecte comune și cu multe diferențe. În această 

secțiune, informațiile se referă mai ales la situația 

actuală a țărilor Europei și la populația actuală a 

Europei, subliniind aceste asemănări și diferențe. 

Acesta aduce, de asemenea, câteva informații care 

ilustrează poziția țărilor UE într-un context european 

general . 

Chiar și dintr-o perspectivă geografică, limitele Europei 

nu sunt complet clare și nu există un acord unanim cu 

privire la care țări ar trebui considerate europene. De 

exemplu, teritoriile aparținând țărilor europene, cum ar 

fi Insulele Canare, o parte din Spania, ar trebui 

considerate europene? Țări precum Turcia sau Rusia, cu 

cea mai mare parte a teritoriului lor situat în afara 

Europei geografice, trebuie considerate țări europene? 

Kazahstanul, o țară semnatară a Convenției culturale 

europene, este o țară europeană? Israelul este o țară 

europeană pentru că are o moștenire comună cu 

Europa sau pentru că participă la concursul Eurovision? 

Kosovo este un teritoriu care nu este recunoscut în 

unanimitate ca țară și există, de asemenea, teritorii, de 

exemplu în Caucazul de Sud, Ciprul de Nord sau 

Transnistria, auto-declarate ca fiind independente, dar 
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nu sunt recunoscute la nivel internațional. Și, cu 

dezbaterile despre Brexit, mulți pun și întrebarea: este 

Marea Britanie europeană?  

48 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite 

sunt înregistrate ca fiind europene de ONU, plus unul cu 

statut de observator, Sfântul Scaun (Vatican), și unul 

parțial recunoscut, Kosovo. 

 Acestea sunt listate în continuare în ordine alfabetică: 
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1. Albania 

2. Andorra 

3. Armenia 

4. Austria 

5. Azerbaidjan 

6. Bielorusia 

7. Belgia 

8. Bosnia si 

Hertegovina 

9. Bulgaria 

10. Croaţia 

11. Cipru 

12. Republica Cehă 

13. Danemarca 

14. Estonia 

15. Finlanda 

16. Franţa 

17. Georgia 

18. Germania 

19. Grecia 

20. The Holly See 

21. Ungaria 

22. Islanda 

23. Irlanda 

24. Italia 

25. Kosovo 

26. Letonia 

27. Liechtenstein 

28. Lituania 

29. Luxemburg 

30. Malta 

31. Republica 

Moldova 

32. Monaco 

33. Muntenegru 

34. Olanda 

35. Macedonia de 

Nord 

36. Norvegia 

37. Polonia 

38. Portugalia 

39. România 

40. Rusia 

41. San Marino 

42. Serbia 

43. Slovacia 

44. Slovenia 

45. Spania 

46. Suedia 

47. Elveţia 

48. Turcia 

49. Ucraina 

50. Regatul Unit
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47 dintre aceste țări sunt membre ale Consiliului Europei.  

Bielorusia este singura țară europeană membră a ONU și care 

nu face parte din Consiliul Europei. 

Când acest document a fost publicat, 28 de țări erau membre 

ale Uniunii Europene. Marea Britanie este de așteptat să 

părăsească UE până la sfârșitul anului 2019, dar există și mai 

multe țări din sud-estul Europei care se pregătesc să se alăture 

UE în următorii ani. 

 
Trei alte țări, Norvegia, Islanda și Liechtenstein, fac parte din 

Acordul privind Spațiul Economic European. Elveția, deși nu 

este membră a UE, are o serie de acorduri bilaterale cu UE, 

ceea ce o face parte, de exemplu, a pieței comune și a zonei de 

liberă circulație bazată pe acordul de la Schengen.  
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Există diferențe enorme de dimensiuni între țările UE. Graficul 

de mai jos prezintă țările UE în ordinea descrescătoare a 

suprafeței lor (în km2): 

 

Diferențe enorme există și în ceea ce privește populația, dar 

ordinea țărilor este radical diferită, așa cum se arată în graficul 

de mai jos: 
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În ceea ce privește economia, UE se numără printre cele mai 

puternice economii ale lumii, dar este și cea mai egalitară zonă, 

cu diferențele dintre bogați și săraci, cele mai mici în 
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comparație cu alte continente. Europa este, de asemenea, 

campioană mondială în ceea ce privește calitatea vieții.  

Din perspectivă demografică, Europa în ansamblu are cea mai 

mică rată a natalității și este continentul cu cea mai îmbătrânită 

populație. 

 

Sursa: Comisia Europeană 

Există, de asemenea, un nivel semnificativ de diversitate, nu 

numai la nivel general European, dar și în cadrul fiecărei țări. 

Această diversitate este legată de prezența minorităților, de 

migrația din afara UE și de mobilitatea cetățenilor UE care 

beneficiază de dreptul la libera circulație garantat de UE. Dintre 

cetățenii UE în vârstă de muncă, 3,8% au locuit într-o altă țară 

a UE decât cea a cetățeniei lor în 2017.  
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Graficul alăturat arată 

procentul de cetățeni ai UE 

în vârstă de muncă (20-64 

de ani) care s-au mutat la 

muncă într-o altă țară a UE. 

Se observă faptul că, în 

timp ce media UE este de 

sub 5%, există șase țări ale 

UE, cu mai mult de 10% din 

forța de muncă a acestora 

strămutate în alte țări ale 

UE. Acestea sunt: 

România, Croația, Lituania, 

Portugalia, Bulgaria și 

Letonia. Pentru toate 

țările, cu excepția Ciprului 

și a Irlandei, procentul este 

mai mare în 2018 decât în 

2008. Irlanda și Cipru au 

fost printre primele țări ale 

UE afectate de criza 

financiară din 2008, dar s-

au redresat în anii 

următori. Polonia, Estonia și Grecia au, de asemenea, procente 

relativ mari. 

 

Tabelul de mai jos arată țările UE în ordine descrescătoare a 

mărimii populației lor, împreună cu estimarea procentului de 
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grupuri diferite de majoritate, inclusiv minorități sau grupuri 

principale de migranți.  

  Țară Populatia totala 

(milioane) și % 

dintre minorități 

și rezidenți 

născuți în 

străinătate  

Principalele minorități sau 

naționalități ale rezidenților 

străini 

1 Germania 82.9 

19% 

Identități regionale 

importante, inclusiv bavarezi, 

șvabi, sași, germani din Frisia, 

Saarland și Silezia.  

Minorități: danezi, sorbi, romi 

și sinti.  

Germanii repatriați, turci, fosta 

Iugoslavie și Europa de Est, 

Siria 

2 Franţa 67 

14% 

Fostele colonii din Africa de 

Nord și Africa Sub-Sahariană 

3 Regatul 

Unit 

66.2 

18,1% 

  

  

Țară multinațională, incluzând 

Anglia, Scoția, Țara Galilor și 

Irlanda de Nord, precum și alte 

teritorii. 

Rezidenți proveniși din fostele 

colonii, în special din Asia și 

Africa. Irlandezi, polonezi, 

români, chinezi 

4 Italia 60.4 

8,3% 

Minorități: sardă, franceză, 

occitană, arpitană, croată, 
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  albaneză, greacă, ladină, 

friuliană, slovene, catalană și 

romă. 

Rezidenți născuți în alte țări: 

români, marocani, albanezi, 

ucraineni, alți africani, chinezi 

și latino-americani 

5 Spania 46.7 

11% 

Există cinci limbi oficiale, pe 

lângă spaniolă, legate de 

prezența comunităților 

regionale cu identitate 

distinctă: catalană, galițiană, 

bască și andaluză. 

Locuitori străini din Maroc, 

România, Marea Britanie, 

America Latină, China, 

Germania, țări scandinave, 

Africa 

6 Polonia 38 

4% 

Ucraineni, lituanieni, belarusi, 

ceceni 

7 România 19.5 

16,6% 

Minorități: maghiari, romi și 

alte 18 minorități. Rezidenți 

născuți în Republica Moldova, 

Turcia, China, Orientul Mijlociu 

8 Olanda 17.2 

19,3% 

Minoritate din Frisia, rezidenți 

străini din fostele colonii, în 

special din Surinam, Caraibe și 

Indonezia. Marocani, turci și 

cetățeni din alte țări UE. 
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9 Belgia  11.4 

18% 

Stat multinațional, cu trei 

comunități autonome 

(flamandă, valonă și germană). 

Rezidenți străini din Turcia, 

Maroc, Orientul Mijlociu, Africa 

(în special fostele colonii 

belgiene). Europeni, din care 

mulți lucrează la organizații UE 

și internaționale. 

10 Grecia 10.7 

7% 

Albanezi, aromâni, turci, 

britanici, sirieni 

11 Czechia 10.6 

9,6% 

Minorități: moravi, romi, 

slovaci, polonezi 

12 Portugalia 10.3 

5% 

Minoritate romă. Rezidenți 

străini din fostele colonii din 

Africa și America de Sud, din 

Europa de Est, Marea Britanie, 

țări scandinave 

13 Suedia 10.1 

12% 

Minorități terminate și sami. 

Locuitori străini din Finlanda, 

fosta Iugoslavie, Rusia, 

Danemarca, Norvegia, Rusia, 

Orientul Mijlociu 

14 Ungaria 9.8 

7,7% 

Romi, croați, români, ruteni, 

germani 

15 Austria 8.8 

8,9% 

Minorități: croați, sloveni, 

romi. Migranți din fosta 

Iugoslavie, Turcia, Germania 
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16 Bulgaria 7 

16% 

Minorități: romi, turci 

17 Danemarca 5.8 

10% 

Minorități din Frisia și 

Groenlanda. Străini: 

scandinavi, germani, alți 

europeni 

18 Finlanda 5.5 

6,6% 

Minorități: suedezi, sami și 

romi. Rezidenți din Rusia, 

Estonia, Turcia 

19 Slovacia 5.4 

14% 

Maghiari, romi, ruteni 

20 Irlanda 4.8 

12,6% 

Irish Travellers (recunoscuți ca 

minoritate etnică). Letoni, 

polonezi, ucraineni, români 

21 Croaţia 4.1 

10% 

Minorități: sârbi, bosniaci, 

maghiari, sloveni, cehi, italieni 

dalmațieni, austrieci, germani, 

aromâni și romi. 

22 Lituania 2.8 

16,5% 

Ruși, polonezi, bielorusi 

23 Slovenia 2 

16,9% 

Sârbi, croați, bosniaci, italieni, 

maghiari 

24 Letonia 1.9 

37,9% 

Ruși, bieloruși, ucraineni, 

polonezi, lituanieni 

25 Estonia 1.3 

32% 

Ruși, ucraineni, bieloruși 

26 Cipru 0,8 Insula Cipru este împărțită 

între Nord, controlată de 
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18% (pentru 

partea de sud) 

Turcia și nerecunoscută pe 

plan internațional, cu o 

populație majoritară turcă, și 

Sud, vorbind greacă și având 

calitatea de membru al UE. 

Rezidenții străini din Grecia, 

Marea Britanie, România, 

Bulgaria, Rusia, Asia de Sud-

Est, Orientul Mijlociu 

27 Luxemburg 0.6 

48% 

Portugalia, Franța, Italia, 

Belgia, Germania, Europa de 

Sud-Est și de Est. 

28 Malta 0.4 

21% 

Marea Britanie, Somalia, Italia, 

Bulgaria, Germania, Rusia, 

Eritreea, Nigeria, alte țări 

africane 

  

Aceste date arată că, deși există diferențe mari, există 

diversitate culturală în toate țările UE, fie că rezultă din 

prezența minorităților naționale,  din trecutul colonial al unor 

țări, sau din migrația recentă. Aceasta înseamnă că, pentru 

majoritatea țărilor, atunci când întâlnești o persoană din țara 

respectivă, este foarte probabil să întâlnești o persoană care 

aparține unei minorități sau o persoană cu origini în altă țară. 

În Europa sunt mai multe tipuri de deplasări ale cetățenilor 

între țări. Un tip major este reprezentat de persoanele din țări 

cu venituri mai mici care caută un loc de muncă în țări în care 

pot câștiga mai mult. O altă tendință interesantă este aceea a 
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persoanelor din Europa de Nord și de Vest care aleg să se mute 

în Europa de Sud, în multe cazuri la vârsta de pensionare.  

Mișcările din afara Europei provin atât din regiunile învecinate, 

cum ar fi Africa de Nord sau Europa de Est, cât și din regiuni 

îndepărtate, precum Asia sau America Latină. În mai multe țări, 

în special Grecia, Italia, Germania, Austria și Suedia, impactul 

fluxurilor de refugiați din perioada 2014 - 2016 este 

semnificativ. Este important de menționat, după cum se arată 

mai jos, că fluxurile de refugiați, generate în mare parte de 

războiul din Siria, conflictele din Africa și instabilitatea din Libia, 

sunt acum stabilizate la niveluri relativ scăzute.  

 
 

Majoritatea țărilor UE utilizează o monedă comună, Euro și cel 

puțin șase alte țări (Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia și 

România) urmează să se alăture zonei euro în următorii ani.  
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2. Istoria Uniunii Europene      

  

2.1. Apariția proiectului european             

  

2.1.1. Congresul Europei        

  

Deși viziuni și declarații despre o posibilă unitate europeană au 

fost formulate de-a lungul secolelor și în special după Revoluția 

Franceză de către lideri politici și intelectuali, primul pas 

concret către arhitectura instituțională a Europei actuale nu a 

fost, așa cum se afirmă în mod obișnuit, Declarația lui 

Schumann din 9  mai 1950 , ci Congresul Europei care a avut loc 

la Haga între 7 și 11 mai 1948. 

Ideea reconstruirii Europei după tragedia celui de-al Doilea 

Război Mondial într-un mod care poate asigura pacea durabilă 

și democrația a dobândit impuls în Europa postbelică și unii 

dintre susținătorii acesteia, inclusiv politicieni, intelectuali și 

reprezentanți ai societății civile, s-au întâlnit în mai 1948 la 

Congresul Europei. Rezoluția politică adoptată cu această 

ocazie susține că „Congresul recunoaște că este datoria 

urgentă a națiunilor Europei de a crea o uniune economică și 

politică, în scopul de a asigura securitatea și progresul social.“  

Se menționează, de asemenea, că „a venit timpul ca națiunile 

europene să transfere o parte din drepturile lor suverane, și să 

fuzioneze astfel încât să se asigure o acțiune politică și 

economică comună pentru integrarea și dezvoltarea adecvată 

a resurselor lor comune“. În viziunea participanților vizionari la 

Congres, „Uniunea sau Federația Europei ar trebui să fie 

proiectată pentru a proteja securitatea popoarelor sale 
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constitutive”. O astfel de Uniune „ar trebui să nu fie sub control 

extern și nu ar trebui să fie îndreptată împotriva niciunei alte 

națiuni”. Acesta ar trebui să urmărească crearea progresivă a 

unui sistem social democratic pentru a-și susține cetățenii să se 

elibereze „de toate tipurile de sclavie și de nesiguranța 

economică ” și să se asigure că aceștia sunt protejați împotriva 

exercitării puterii arbitrare.  

Participanții la congres au dovedit, de asemenea, o perspectivă 

cu adevărat pan-europeană, greu de imaginat într-o perioadă 

în care tocmai a fost instalată „Cortina de Fier”, solicitând ca 

„Uniunea sau Federația rezultantă să fie deschisă tuturor 

națiunilor europene guvernate democratic și care se angajează 

să respecte o Cartă a drepturilor omului”. Este de așteptat ca o 

astfel de Cartă să definească „standardele la care trebuie să se 

conformeze un stat dacă merită numele unei democrații”. Într-

o perioadă în care partide politice controlate de Uniunea 

Sovietică au început să instaureze așa-numitele democrații 

populare, bazate pe controlul guvernării și limitând libertățile 

fundamentale, participanții la Congresul Europei au afirmat 

clar că „în niciun caz un stat nu va avea dreptul să fie numit o 

democrație decât dacă, garantează în fapt și în drept 

cetățenilor săi "libertatea de gândire, de asociere și de 

exprimare, precum și dreptul de a forma o opoziție politică“.  

De asemenea, Congresul a susținut instituirea unei Curți de 

Justiție cu sancțiuni adecvate pentru punerea în aplicare a 

Cartei drepturilor omului și protejarea valorilor umane și a 

libertății umane, asigurându-se că „orice cetățean al țărilor 

asociate va avea recurs în fața instanței în orice moment. și cu 
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cea mai mică întârziere posibilă a oricărei încălcări a drepturilor 

sale, astfel cum a fost formulată în Cartă ” .  

Participanții la Congresul Europei au dovedit, de asemenea, 

capacitatea de a avea o perspectivă globală, considerând că 

„crearea unei Europe Unite este un element esențial în crearea 

unei lumi unite”.  

Deși acest ultim aspect, despre o lume unită, a rămas în mare 

parte nerealizat, o bună parte dintre declarațiile incluse în 

Declarația politică a Congresului și referitoare la unificarea 

europeană au fost puse în aplicare în anii următori prin 

crearea: 

- Consiliului Europei           

- Comunităților europene, care ulterior au devenit Uniunea 

Europeană           

  

2.1.2. Consiliul Europei        

  

Consiliul a Europei a fost înființat în 1949 ca o organizație 

interguvernamentală cu scopul „de a realiza o unitate tot mai 

mare între membrii săi" și s-a concentrat pe promovarea 

drepturilor omului, a democrației și a statului de drept. 

Organizația este condusă de către Comitetul de Miniștri, 

format din miniștrii afacerilor externe ai statelor membre sau 

reprezentanții acestora și are, de asemenea, o Adunare 

Parlamentară, formată din delegații ale parlamentelor 

naționale.  

Unul dintre cele mai importante aspecte ale activității 

Consiliului Europei este legat de o propunere cheie a 

Congresului Europei: bazată pe Convenția Europeană a 
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Drepturilor Omului, Curtea Europeană a Drepturilor Omului ce 

funcționează la Strasbourg, ca parte a Consiliul Europei, judecă 

plângerile cetățenilor privind abuzurile privind drepturile 

omului făcute de state. 

Între 1959 și 2018, Curtea a pronunțat peste 21600 de hotărâri. 

Toate țările Consiliului Europei au fost condamnate de Curtea 

Europeană de-a lungul anilor. Peste 70% din hotărâri 

judecătorești privesc cazuri împotriva a zece state membre: 

Turcia, Federația Rusă, Italia, România, Ucraina, Polonia, 

Franța, Grecia, Marea Britanie și Ungaria: 

 

Există, de asemenea, multe alte convenții adoptate de Consiliul 

Europei în diferite domenii, inclusiv protecția minorităților 

naționale, drepturile sociale, moștenirea culturală sau calitatea 

și siguranța produselor farmaceutice.    

Consiliul Europei a adoptat, de asemenea, diverse recomandări 

și a creat resurse pentru practicienii din diferite domenii, 

inclusiv în domeniul educației. Una dintre realizările sale 

recente este elaborarea Cadrului de referință al competențelor 



17 
 

pentru cultura democratică, menționat în capitolul final al 

acestui ghid. 

Ca parte a aplicării articolului 2 din Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului, care se referă la dreptul la viață și, ținând 

cont că ratificarea Convenției este obligatorie pentru toate 

statele membre, Europa a devenit în ultimii ani primul 

continent în care nu există pedeapsa cu moartea.  

Înițiat de zece țări fondatoare din vestul Europei, Belgia, 

Danemarca, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, 

Norvegia, Suedia și Regatul Unit, Consiliul Europei include 

acum toate țările europene, cu excepția Bielorusiei, care se 

consideră că nu respectă cerințele drepturilor omului, statului 

de drept și democrației și care nu a desființat încă pedeapsa cu 

moartea.  

Toți membrii Uniunii Europene au fost mai întâi membri ai 

Consiliului Europei. Acesta este motivul pentru care Consiliul 

Europei a fost numit și „anticamera Uniunii Europene”. 

  

2.1.3. Declarația Schumann        

  

Declarația făcută pe 9 Mai 1950 de Robert Schumann, Ministrul 

Afacerilor Externe al Franței, pregătit la inițiativa și cu 

contribuția decisivă a lui Jean Monnet, rămâne fără îndoială un 

moment cheie în definirea a ceea ce este acum Uniunea 

Europeană. 

Alegâng o abordare pragmatică, declarația Schumann afirmă 

că „Europa nu va fi făcută dintr-o dată sau conform unui singur 

plan. Acesta va fi construită prin realizări concrete care creează 

mai întâi o solidaritate de facto. Reuniunea națiunilor din 
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Europa necesită eliminarea opoziției vechi a Franței și 

Germaniei. Orice acțiune întreprinsă trebuie să privească în 

primul rând aceste două țări. În acest scop, guvernul francez 

propune ca măsurile să fie luate imediat cu privire la un punct 

limitat, dar decisiv. Propune ca producția franco-germană de 

cărbune și oțel, în ansamblu, să fie plasată sub o Înaltă 

Autoritate comună, care să susțină reprezinte o organizație 

deschisă participării celorlalte țări din Europa. Punerea în 

comun a producției de cărbune și oțel avea avea rezultate 

imediate pentru stabilirea unei baze comune pentru 

dezvoltarea economică, fiind un prim pas spre Federația 

Europei, și va schimba destinele acelor regiuni care au fost mult 

timp dedicate fabricării de muniții de război, ale căror victime 

constante au fost apoi. Solidaritatea în producție astfel 

stabilită, va arăta clar că orice război între Franța și Germania 

devine nu doar de neconceput, ci materialmente imposibil. 

Constituirea acestei puternice unități productive, deschisă 

tuturor țărilor dornice să ia parte și obligată în cele din urmă să 

ofere tuturor țărilor membre elementele de bază ale producției 

industriale în aceiași termeni, va constitui un adevărat 

fundament pentru unificarea lor economică. [...] Prin punerea 

în comun a producției de bază și instituirea unei noi Înalte 

Autorități ale cărei decizii vor lega Franța , Germania și alte țări 

membre, această propunere va conduce la realizarea primei 

fundații concrete a unei federații europene indispensabile  

păstrării păcii.“  

Apelul făcut în Declarația lui Schumann a fost implementat cu 

semnarea în 1951 a Tratatului de la Paris de instituire a 

Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și a continuat cu 
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semnarea în 1957 a Tratatelor de la Roma, pentru înființarea 

Comunității Economice Europene și a Comunității Europene a 

Energiei Atomice (EURATOM), care reprezentau așa-numitele 

„Comunități Europene”.  
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2.2. Evoluția UE: activități, extindere, momente 

cheie             

  

An Tratatele 
europene 

Aderarea la 
UE 

Momente 
semnificative 

1951 Tratatul de la Paris: 
Comunitatea 
Europeană a 
Cărbunelui și 
Oțelului este 
semnat 

Țări 
fondatoare: 
Belgia 

Franţa 

Germania 

Italia 

Luxemburg 
și Olanda  

  

1952 Se înființează 
Comunitatea 
Europeană a 
Cărbunelui și 
Oțelului 

Se propune un 
Tratat al 
Comunității Politice 
Europene, care să 
aibă o dimensiune 
politică și de 
apărare pentru 
cooperarea 
economică inițiată 
cu Comunitatea 
Cărbunelui și 
Oțelului, dar este 
abandonat în anii 
următori din cauza 
opoziției 
guvernului francez 

1957 Tratatele de la 
Roma: 
Comunitatea 
Economică 
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Europeană și 
EURATOM 

1963   Aderarea Regatului 
Unit și a Norvegiei 
este blocată de 
veto-ul Franței 

1965 Tratatul de 
concentrare: 
organe legislative 
și administrative 
unice pentru cele 
trei comunități 
europene 

  

1967   Aderarea Regatului 
Unit și Norvegiei 
este blocată prin 
veto de Franța, 
pentru a doua oară 

1972   Cetățenii Norvegiei 
se pronunță prin 
referendum 
împotriva aderării 
la UE 

1973   Se alătură 
Danemarca, 
Marea 
Britanie și 
Irlanda 

  

1979     Primul Parlament 
European ales 
direct de cetățeni 
(nu desemnat de 
parlamentele 
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naționale ca până 
atunci) 

1981   Grecia se 
alătură 

  

1985 Tratatul Schengen: 
cinci din zece 
membri sunt de 
acord să înlăture 
controalele la 
frontieră 

  După obținerea 
unui statut 
autonom față de 
Danemarca, 
Groenlanda 
părăsește 
Comunitățile 
Europene. 
Steagul european 
(folosit de Consiliul 
Europei) este 
adoptat ca steag al 
UE. Oda bucuriei 
de Beethoven, 
folosită ca imn 
european de către 
Consiliul Europei, 
este adoptată ca 
imn al UE 

1986 Actul unic 
european: a inițiat 
procesul de creare 
a unei piețe 
economice 
comune și de 
includere a 
cooperării politice 
pe lângă 

Portugalia 
și Spania se 
alătură 
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cooperarea 
economică 

1992 Tratatul de la 
Maastricht: a 
instituit Uniunea 
Europeană 

  Cetățenii din 
Danemarca resping 
inițial Tratatul de la 
Maastricht și apoi îl 
aprobă în 1993, 
după ce s-au 
convenit anumite 
derogări. Tratatul 
de la Maastricht 
este aprobat în 
Franța prin 
referendum cu 
doar 51% din voturi 
pentru. 
Criteriile de 
aderare viitoare la 
UE au fost 
adoptate (așa-
numitele criterii de 
la Copenhaga ) care 
prevăd ca țările 
candidate să 
demonstreze 
stabilitatea 
instituțiilor care 
garantează 
democrația, statul 
de drept, drepturile 
omului, 
respectarea și 
protecția 
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minorităților, 
existența unei 
economii de piață 
funcționale, 
compatibilă cu 
piața comună a UE 
și respectarea 
obiectivelor uniunii 
politice, economice 
și monetare.  

1994     Aderarea Norvegiei 
la UE este respinsă 
prin referendum cu 
52% din voturi. 
Acordul privind 
Spațiul Economic 
European prevede 
că Norvegia face 
parte din piața 
comună și respectă 
legislația UE, fără a 
fi stat membru. 

1995   Austria 

Finlanda și 
Suedia se 
alătură 

  

1997 Tratatul de la 
Amsterdam: mai 
multă putere 
pentru 
Parlamentul 
European 

  Negocierile de 
aderare la UE sunt 
începute cu Cipru, 
Ungaria, Polonia, 
Estonia, Republica 
Cehă și Slovenia 
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1999     Se ia decizia de a 
începe negocierile 
de aderare la UE cu 
România, Slovacia, 
Letonia, Lituania, 
Bulgaria și Malta. 
Euro adoptat în 
tranzacții 
financiare. 

2000     Carta drepturilor 
fundamentale a 
Uniunii Europene 
(CFR) este 
proclamată solemn 
la 7 decembrie 
2000 de 
Parlamentul 
European, Consiliul 
de Miniștri și 
Comisia 
Europeană. 
Statutul său juridic 
va rămâne incert 
până la adoptarea 
Tratatului de la 
Lisabona 

2001 Tratatul de la Nisa: 
pregătire pentru 
extinderea 
suplimentară și 
îmbunătățirea 
procesului 
decizional 
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2002     Începe utilizarea de 
monede și 
bancnote în euro 

2004   Cipru 

Republica 
Cehă, 
Estonia, 
Ungaria, 
Letonia, 
Lituania, 
Malta, 
Polonia, 
Slovacia, și 
Slovenia se 
alătură 

Tratatul de 
instituire a unei 
Constituții pentru 
Europa a fost 
semnat la Roma la 
29 octombrie 2004 
de reprezentanții 
statelor membre 
ale UE, dar 
documentul nu va 
trece procedurile 
de ratificare și va fi 
abandonat anul 
următor 

2005     Constituția 
Europeană 
aprobată prin 
referendum în 
Luxemburg și 
Spania, dar 
respinsă în Franța 
și în Țările de Jos. 
Proiectul este 
abandonat. 

2007 Tratatul de la 
Lisabona 

inclusiv ca anexă 
Carta drepturilor 
fundamentale  

România și 
Bulgaria se 
alătură 
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2013   Croația se 
alătură 

  

2016     Marea Britanie 
votează la 
referendum pentru 
a părăsi UE 

2019     La un Summit la 
Sibiu 

Liderii UE 
reînnoiesc 
angajamentul 
pentru integrarea 
europeană. 
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Harta de mai jos ilustrează diferitele faze ale extinderii UE: 

 

  

 

  



29 
 

3. Obiectivele Uniunii Europene      

  

Tratatul de la Lisabona (articolul 3) afirmă că scopul Uniunii 

este de a promova pacea, valorile sale și bunăstarea 

popoarelor sale.  

Pacea este considerată cea mai importantă realizare a Uniunii 

Europene. Pe un continent atât de complex și divers, după 

secole de războaie succesive și cu interese concurente 

combinate cu percepții negative reciproce și neîncredere între 

popoare și țări, părea o utopie speranța ca o cooperare 

echitabilă, care să conducă la o pace durabilă, să poată fi 

promovată în mod eficient. 

Cu toate acestea, la șapte decenii de la crearea UE, acum este 

clar că nu a apărut niciun război între țările membre ale UE și 

că pacea va putea dura. Au fost războaie în Europa în ultimele 

decenii, în special în Balcani, dar UE urmează să aducă pacea și 

în această regiune. Unele țările din această regiune sunt deja 

membre ale UE, iar celelalte au fost declarate țări potențial 

candidate și se află acum în diferite faze ale procesului de 

aderare la UE.  

Tratatul de la Lisabona detaliază, de asemenea, ce anume se 

înțelege prin bunăstarea popoarelor Europei, ca obiectiv 

principal al UE. 

Astfel, se consideră că aceasta include aspecte legate de:  

o Libertate, securitate și justiție 

o Economie și dezvoltare durabilă 

o Protecție socială, nediscriminare și egalitate.  

UE se angajează să „ofere cetățenilor săi un spațiu de libertate, 

securitate și justiție fără frontiere interne, în care se asigură 
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libera circulație a persoanelor în combinație cu măsuri 

adecvate de control al frontierelor externe, de azil, imigrație și 

prevenirea și combaterea criminalității.“ 

În ceea ce privește dezvoltarea economică, un aspect cheie 

este piața europeană comună, care permite libera circulație a 

mărfurilor și capitalurilor și politici economice coordonate. În 

acest domeniu, UE se angajează să promoveze „dezvoltarea 

durabilă a Europei, bazată pe o creștere economică echilibrată 

și stabilitatea prețurilor, pe o economie socială de piață foarte 

competitivă, vizând ocuparea deplină și progresul social, 

precum și un nivel ridicat de protecție și de îmbunătățire a 

calității a mediului. În acest context, UE promovează, de 

asemenea, progresul științific și tehnologic. De asemenea, UE 

se concentrează pe crearea unei uniuni economice și monetare 

având ca monedă comună euro.  

Un alt aspect al bunăstării cetățenilor este legat de protecția 

socială, egalitatea și protecția împotriva discriminării. UE are ca 

unul dintre obiectivele sale la „combaterea excluziunii sociale 

și a discriminării, și [...] promovarea dreptății și protecției 

sociale, egalitatea între femei și bărbați, solidaritatea între 

generații și protecția drepturilor copilului “.  

De asemenea, UE are și alte trei obiective importante: 

- promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, 

precum și solidaritatea între statele membre;           

- promovarea respectării bogatei diversități culturale și 

lingvistice a Europei, precum și asigurarea că protejării 

și consolidării patrimoniului cultural european;           

- un rol activ și constructiv la nivel global. Astfel, în 

relațiile sale cu restul lumii, UE se angajează să 
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respecte și să-și promoveze valorile și interesele și să 

contribuie la protecția cetățenilor săi, contribuind în 

același timp la „pacea, securitatea, dezvoltarea 

durabilă a planetei, solidaritatea și respectul reciproc 

între popoare, comerțul liber și echitabil, eradicarea 

sărăciei și protecția drepturilor omului, cu atenție 

specială privind drepturile copilului, precum și 

respectarea strictă și dezvoltarea dreptului 

internațional, inclusiv respectarea principiilor Cartei 

Națiunilor Unite.“           

Tratatele UE specifică, de asemenea, anumite principii legate 

de modul în care UE este de așteptat să lucreze pentru 

atingerea acestor obiective, precum și responsabilitățile pe 

care statele membre le au în această privință.  

Astfel, un principiu important este „principiul atribuirii 

puterilor”, în sensul că UE are numai puterile care îi sunt 

atribuite în unanimitate de statele membre. Într-adevăr, 

articolul 5 din Tratatul de la Lisabona prevede că competențele 

care nu sunt atribuite Uniunii în tratate rămân în sarcina 

statelor membre.  

Mai mult, Tratatul afirmă că „Uniunea respectă egalitatea 

statelor membre în raport cu tratatele, precum şi identitatea 

lor naţională, inerentă structurilor lor fundamentale politice şi 

constituţionale, inclusiv în ceea ce priveşte autonomia locală şi 

regională. Aceasta respectă funcţiile esenţiale ale statului şi, în 

special, pe cele care au ca obiect asigurarea integrităţii sale 

teritoriale, menţinerea ordinii publice şi apărarea securităţii 

naţionale. În special, securitatea naţională rămâne 

responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru.” Aceasta nu 
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înseamnă că UE nu poate susține cooperarea între membrii săi 

în materie de securitate și, de fapt, există o dezbatere actuală 

pe această temă, care poate conduce la o mai bună cooperare 

și implicare a UE, având în vedere în special noile amenințări 

legate de cibersecuritate. Educația este, de asemenea, un 

domeniu în care UE are o putere limitată conferită de statele 

membre. Cu toate acestea, UE are un rol activ și în acest 

domeniu, sprijinind cooperarea și schimburile între diverse 

instituții de învățământ. 

Un alt principiu important este „principiul subsidiarității”, ceea 

ce înseamnă că problemele ar trebui abordate la nivelul cel mai 

apropiat de cetățeni, iar UE va interveni numai în probleme 

care nu pot fi abordate în mod eficient de autoritățile locale, 

regionale sau naționale. 

De asemenea, statele membre ale UE au responsabilitatea de 

a facilita îndeplinirea sarcinilor Uniunii și de a se abține de la 

orice măsură care ar putea pune în pericol atingerea 

obiectivelor Uniunii. 
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4. Valorile comune europene      

  

Articolul 2 din Tratatul de la Lisabona subliniază că Uniunea 

Europeană este întemeiată pe un set de valori comune. Valorile 

enumerate în acest articol sunt (în ordinea indicată în articol) :  

o respectul pentru demnitatea umană 

o libertatea 

o democraţia 

o egalitatea 

o statul de drept  

o respectarea drepturilor omului, inclusiv 

drepturile persoanelor aparținând minorităților  

o pluralismul  

o nediscriminarea 

o toleranța 

o justiţia 

o solidaritatea 

o egalitatea între femei și bărbați. 

Dincolo de aceste cuvinte, este important să avem o înțelegere 

comună a sensului lor, iar unele dintre ele sunt concepte 

complexe pentru care nu există o definiție consensuală. 

Următoarele comentarii se bazează în principal pe unele 

documente europene și internaționale pe aceste teme, inclusiv 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Cadrul de 

referință al competențelor pentru cultura democratică al 

Consiliului Europei.  

Pentru a clarifica semnificația lor, valorile enumerate mai sus 

pot fi organizate în trei categorii: 
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- demnitatea umană, drepturile omului, inclusiv 

drepturile persoanelor aparținând minorităților, 

libertatea, egalitatea, inclusiv egalitatea între femei și 

bărbați și nediscriminarea           

- democrația, pluralismul, statul de drept și 

justiția           

- solidaritatea și toleranța.           

Demnitatea umană este considerată ca fiind inviolabilă și sursa 

drepturilor omului. Principalul document internațional privind 

drepturile omului este Declarația Universală a Drepturilor 

Omului din 1948. Astfel, drepturile omului sunt considerate 

universale, indivizibile și interrelaționate. Ele se aplică tuturor 

ființelor umane, indiferent pe ce continent trăiesc și în cărei 

națiuni aparțin. Drepturile omului sunt de asemenea 

inalienabile, ceea ce înseamnă că ființele umane au aceste 

drepturi chiar dacă nu sunt conștiente de ele și chiar dacă 

societatea nu le recunoaște. Într-o societate democratică, 

limitări ale accesului la anumite drepturi pot fi impuse numai 

de o autoritate judiciară independentă, potrivit unei legi 

declarate constituțională. Drepturile omului sunt incluse în 

constituțiile tuturor țărilor membre ale Consiliului Europei.  

Convenția europeană a drepturilor omului, adoptată în 1950 

de Consiliul Europei, specifică drepturile civice și politice și 

libertățile fundamentale, dar nu abordează alte categorii de 

drepturi menționate în Declarația universală, cum ar fi 

drepturile sociale și culturale. La nivelul Consiliului Europei, 

drepturile sociale sunt protejate de Carta socială europeană, 

iar drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale 

prin Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale.  
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Principalul document de referință privind problematica 

drepturilor omului adoptat la nivelul UE este Carta drepturilor 

fundamentale a UE. Inițial prevăzută ca un document legal 

obligatoriu, parte a Constituției europene, Carta are acum o 

autoritate limitată din cauza respingerii proiectului de 

constituție a UE în 2005. Carta se aplică instituțiilor UE și este 

obligatorie pentru instituțiile UE în ceea ce privește adoptarea 

legislației UE, și atât pentru UE, cât și pentru autoritățile 

naționale ale statelor membre, în ceea ce privește punerea în 

aplicare a legislației UE. În ciuda limitelor sale, Carta drepturilor 

fundamentale este un document de referință important care 

arată modul în care drepturile omului sunt considerate drept o 

valoare comună europeană. Conținutul Cartei este inspirat în 

mare măsură de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, 

Carta Socială Europeană, precum și de deciziile Curții Europene 

a Drepturilor Omului. Conținutul și drepturile pe care le 

protejează sunt descrise în secțiunea 6. UE recunoaște, de 

asemenea, că toți membrii săi sunt, de asemenea, membri ai 

Consiliului Europei, respectând, prin urmare, dispoz ițiile 

documentelor de referință ale Consiliului Europei privind 

drepturile civice, politice și sociale. 

Drepturile copilului sunt, de asemenea, o categorie a 

drepturilor omului pe care UE și țările membre UE s-au angajat 

să le respecte și să le protejeze.  Așa cum este prevăzut în 

Convenția ONU privind Drepturile Copilului, un copil este orice 

ființă umană sub vârsta de 18 ani. UE este ghidată de principiile 

enunțate în Convenția ONU privind drepturile copilului, 

ratificată de toate țările UE. Articolul 3, alineatul (3) din 
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Tratatul privind Uniunea Europeană stabilește promovarea și 

protejarea drepturilor copilului ca un obiectiv pentru UE.  

Carta drepturilor fundamentale a UE garantează protecția 

drepturilor copilului de către instituțiile UE și de către țările UE 

atunci când pun în aplicare legislația UE. Articolul 24 privind 

drepturile copilului și articolul 31 privind interzicerea muncii 

copiilor acoperă în mod specific drepturile copiilor.  

Democrația este un concept complex adesea folosit în 

contexte diferite cu sensuri diferite. 

De obicei definită pur și simplu ca „guvernare de către popor”, 

la o privire mai atentă se pot identifica mai multe versiuni ale 

democrației. Astfel, atunci când puterea este exercitată direct 

de cetățeni, avem democrație directă, în timp ce dacă puterea 

este exercitată de către reprezentanții poporului, aleși în 

cadrul unui sistem electoral liber, avem o democrație 

reprezentativă .  

O societate poate fi considerată democratică atunci când se 

bazează pe toate aspectele democrației enumerate mai jos : 

• Suveranitatea poporului 

• Guvernarea bazată pe acordul celor 

guvernați                        

• Decizii luate cu majoritate                        

• Respectarea drepturilor minorităților                        

• Garantarea drepturilor fundamentale ale 

omului                        

• Alegeri libere și corecte                        

• Egalitatea în fața legii                        

• Proces corect de aplicare a legii                        
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• Limitări ale puterii guvernului stabilite prin 

constituție                        

• Pluralismul social, economic și politic, inclusiv 

recunoașterea organizațiilor independente ale 

societății civile                        

• Valorizarea toleranței, cooperării și 

compromisului.                        

Astfel, alegerile libere și corecte și egalitatea în fața legii sunt 

condiții necesare, dar nu suficiente. O societate nu este 

democratică dacă nu există limite constituționale pentru 

guvern, chiar dacă guvernul este rezultat dintr-o procedură 

democratică. De asemenea, o cerință pentru o democrație este 

protecția drepturilor minorităților, deși deciziile luate cu 

majoritate de voturi sunt, de asemenea, o caracteristică 

importantă. Această înțelegere a democrației subliniază clar 

legătura strânsă cu unele dintre celelalte valori menționate în 

Tratatul UE.  

Standardele democratice actuale depășesc democrația 

reprezentativă clasică, unde rolul esențial al cetățenilor este de 

a delega prin vot reprezentanților lor responsabilitatea 

elaborării și implementării politicilor publice. Democrația 

participativă presupune că instituțiile publice respectă 

principiile bunei guvernări și cetățenii au legitimitatea 

implicării în toate etapele ciclului politicilor publice, de la 

identificarea necesității unei politici publice, până la 

formularea politicii, implementarea acesteia și evaluarea 

acesteia.   

Acesta este motivul pentru care atât Consiliul Europei, cât și UE 

subliniază importanța construirii unei culturi a democrației în 
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cadrul societăților europene. Democrația este mai mult  decât 

suma instituțiilor sale. O democrație sănătoasă depinde în 

mare parte de dezvoltarea unei culturi civice democratice. 

Termenul „cultură democratică” subliniază faptul că, deși 

democrația nu poate exista fără instituții și legi democratice, 

astfel de instituții și legi nu pot funcționa în practică decât dacă 

sunt întemeiate într-o cultură a democrației, adică în valori, 

atitudini și practici democratice. Printre altele, acestea includ 

un angajament față de statul de drept și drepturile omului, 

angajamentul față de sfera publică, convingerea că conflictele 

trebuie rezolvate în mod pașnic, recunoașterea și respectarea 

diversității, dorința de a-și exprima propriile opinii, 

disponibilitatea de a asculta opiniile celorlalți, un angajament 

față de deciziile luate prin majoritate de voturi, un angajament 

pentru protecția minorităților și a drepturilor acestora și 

dorința de a angajare în dialogul dintre grupurile culturale. 

Acesta include, de asemenea, preocuparea pentru bunăstarea 

durabilă a semenilor, precum și pentru mediul în care trăim.  

O altă valoare a UE menționată în tratat este toleranța, care 

este, de asemenea, un concept complex și, uneori problematic, 

cu potențial de a genera neînțelegeri. 

Literatura despre toleranță provine în principal din filosofie,  

științe politice și psihologie socială și se referă la toleranță fie 

ca fenomen social, fie ca atitudine a persoanelor. Dacă accentul 

se concentrează asupra toleranței ca atitudine a unui individ, 

există trei puncte de vedere principale asupra toleranței: 

1. Toleranța văzută ca antonimul intoleranței, care implică 

acceptare și deschidere, este definită ca a fi tu însuți, fără a-ți 

impune propria perspectivă asupra celorlalți.  
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2. Toleranța văzută ca o atitudine de superioritate, legată de 

etimologia sa latină: toleranța la care se referă deseori filosofii 

este privită cel mai adesea negativ ca acceptarea a ceva ce nu 

ne place sau chiar urâm. Acest lucru este adesea asociat cu 

verbul „a tolera”, ceea ce implică o relație dezechilibrată, de la 

cineva care tolerează spre cineva care este tolerat. Unul dintre 

cele mai cunoscute citate despre toleranță este de la Goethe: 

„Toleranța ar trebui să fie într-adevăr doar o atitudine 

trecătoare, ea ar trebui să conducă spre apreciere. A tolera 

înseamnă a jigni.” 

3. Toleranța poate fi, de asemenea, văzută ca o perspectivă 

utilă în abordarea problemei cheie a reconcilierii la nivel 

individual a credinței în valoare egală și demnitatea tuturor 

ființelor umane cu situații de dezacord puternic cu privire la 

valori, credințe sau practici. 

Din această perspectivă, toleranța este văzută ca „o atitudine 

corectă și obiectivă față de cei ale căror opinii și practici diferă 

de cele proprii, pe baza angajamentului de a respecta 

demnitatea umană”. Înseamnă, de asemenea, o dispoziție de a 

suporta un conflict sau de a-l rezolva prin mijloace pașnice și 

pe baza unor principii etice și recunoașterea faptului că 

celelalte părți ale conflictului se bucură de aceleași drepturi.  

Există trei condiții care trebuie îndeplinite simultan pentru a 

avea toleranță, conform acestei concepții: 

1. Condiție: trebuie să existe o situație de conflict care 

să pună la îndoială sau să încalce valorile sau 

normele individului; 

2. Procedură: trebuie să existe un angajament de a 

evita orice fel de violență. Aceasta poate duce la 
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căutarea unor căi non-violente de a rezolva 

dezacordul sau de a îndura / suporta conflictul; 

3. Motivație: există toleranță numai dacă decizia de a 

căuta o soluție nonviolentă sau de a contesta 

dezacordul se bazează pe evaluarea drepturilor 

celorlalți oameni și demnitatea umană. 

Această a treia abordare, bazată pe respectul pentru 

demnitatea tuturor ființelor umane și pentru egalitatea 

fundamentală a drepturilor omului este strâns legată de 

conceptul de respect, menționat și în lista valorilor UE.  

Așa cum este menționat în Cadrul de referință al 

competențelor pentru cultura democratică publicat de 

Consiliul Europei, respectul este o atitudine față de cineva sau 

ceva (de exemplu, o persoană, o credință, un simbol, un 

principiu, o practică etc.) în care obiectul acelei atitudini este 

apreciat ca important, valoros, stimat. În funcție de natura 

obiectului respectat, respectul poate adopta forme foarte 

diferite (de exemplu, respectarea unei reguli școlare vs. 

respectarea înțelepciunii bătrânului, respectul pentru natură). 

Un tip de respect care este deosebit de important în contextul 

culturii democratice este respectul acordat persoanelor cu alte 

afilieri culturale sau credințe, opinii sau practici diferite cele 

proprii. Un astfel de respect nu necesită acordul, adoptarea sau 

aderarea la ceea ce este respectat, ci este în schimb o atitudine 

care implică aprecierea pozitivă a celuilalt, recunoscând totuși 

și diferențele care există. O atitudine de respect este necesară 

pentru a facilita atât interacțiunea democratică, cât și dialogul 

intercultural. Cu toate acestea, nu trebuie acordat respect 
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credințelor, opiniilor, stilurilor de viață sau practicilor care 

subminează sau încalcă demnitatea și drepturile omului.    

Din perspectiva drepturilor omului, dreptul unei persoane la 

libertatea credințelor ar trebui să fie întotdeauna respectat, 

însă nu se poate acorda respect conținutului convingerilor ce 

afectează demnitatea și drepturile anumitor persoane. În cazul 

credințelor în care conținutul nu poate fi respectat, restricțiile 

sunt plasate asupra dreptului de a avea asemenea convingeri, 

ci cu privire la libertatea de a le manifesta. Astfel de restricții 

pot fi necesare pentru siguranța publică, pentru protecția 

ordinii publice, sau pentru protecția drepturilor și libertăților 

altor persoane. 

Este important de menționat că, pe lângă faptul că valorizarea 

egalității între toate ființele umane în fața legii și 

nediscriminarea sunt clar afirmate ca valori europene, 

importanța egalității între femei și bărbați este subliniată în 

mod explicit.  
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5. Instituțiile Uniunii Europene      

  

În orice societate democratică este nevoie ca instituțiile să 

îndeplinească în mod legitim și în conformitate cu drepturile 

omului și principiile constituționale, trei tipuri de roluri: 

- Adoptarea legislației           

- Asigurarea unei guvernanțe și a unei implementări 

eficace și democratice a legislației           

- Adoptarea de decizii cu privire la problemele 

controversate, la reclamații și la conflictele care implică 

cetățeni și instituții.           

Într-o țară democratică, aceste funcții sunt îndeplinite, de 

regulă, de Parlament, de guvern și de sistemul judiciar 

independent. In cazul UE, există în prezent o combinație de 

instituții și un echilibru relativ între puterea atribuită 

autorităților naționale, în special guvernelor naționale, în 

legătură cu aceste funcții și instituțiile rezultate din alegeri la 

nivelul UE. 

Structura instituțională actuală a UE este rezultatul unui proces 

lung și complex de evoluție și schimbări bazate pe adoptarea 

diverselor tratate ale UE și este în continuă evoluție și 

dezvoltare. Atribuțiile și responsabilitățile principalelor 

instituții ale UE sunt stabilite în tratate, care sunt fundamentul 

a tot ceea ce face UE. De asemenea, acestea specifică regulile 

și procedurile pe care instituțiile UE trebuie să le respecte. 

Tratatele sunt convenite de șefii de stat sau de guvern din toate 

țările UE, apoi sunt ratificate de parlamentele naționale.  
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5.1. Parlamentul European             

  

Parlamentul European este ales direct de cetățenii UE la fiecare 

cinci ani. Fiecare țară are un număr de deputați, calculat 

proporțional cu populația, dar și în baza următoarelor criterii:  

- Nicio țară nu poate avea mai puțin de 6 sau mai 

mult de 96 de deputați   

- Numărul total de deputați nu poate fi mai mare de 

751   

Sediul oficial al Parlamentului European se află la Strasbourg și 

acolo Parlamentul European ține cea mai mare parte a 

sesiunilor sale plenare, dar există și un sediu la Bruxelles, unde 

se întrunesc comisiile Parlamentului European, iar biroul 

administrativ al Parlamentului se află în Luxemburg. Deși există 

o dezbatere intensă cu privire la costurile legate de mutarea 

lunară a Parlamentului între Strasbourg și Bruxelles, acest 

aranjament este inclus în tratatele UE din 1997 și o schimbare 

ar necesita aprobarea tuturor statelor membre ale UE. De 

asemenea, ar trebui să se țină seama de faptul că economia 

realizată dacă Parlamentul European ar avea un singur sediu, 

ar corespunde cu doar 6% din bugetul Parlamentului, adică 1% 

din bugetul administrativ al UE, sau doar 0,1% din întregul 

buget al UE. 

Membrii Parlamentului European (MEP) nu reprezintă țara lor, 

ci cetățenii care au votat pentru ei, care ar putea fi resortisanți 

ai altor țări ale UE. Acesta este motivul pentru care în 

Parlamentul European, deputații se află în grupuri politice 

europene, nu în funcție de țări. 
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În Parlamentul ales în mai 2019, structura grupurilor politice 

este următoarea: 

 
518 locuri, ceea ce înseamnă aproape 70% din numărul total 

de locuri în Parlamentul European, aparțin reprezentanților 

celor patru grupuri principale proeuropene, care au condus, 

sub diverse denumiri, configurația Parlamentului pentru mai 

multe decenii: Partidul Popular European (centru - dreapta), 

socialiști și democrați (centru-stânga), Renew Europe (centru) 

și verzii / Alianța Liberă Europeană (ecologiști și regionaliști). 

Configurația se va schimba după Brexit, dar partidele care 

favorizează avansarea către o mai mare integrare europeană 

vor păstra o majoritate clară în Parlament. Faptul că există, 

totuși, partide cu o agendă anti-europeană reprezentate în 

Parlamentul European înseamnă că, la fel ca în deceniile 

anterioare, evoluția UE nu este o dezvoltare simplă și liniară, ci 

un efort complex, care se confruntă cu numeroase provocări și 

rezistențe. 
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Parlamentul acționează în calitate de co-legislator, împărțind 

cu Consiliul puterea de a adopta și modifica propunerile 

legislative și de a decide cu privire la bugetul UE. De asemenea, 

supraveghează activitatea Comisiei și a altor organe ale UE și 

cooperează cu parlamentele naționale ale țărilor UE.  

Parlamentul își vede rolul nu numai în promovarea luării 

deciziilor democratice în Europa, ci și în sprijinirea luptei pentru 

democrație, libertate de exprimare și alegeri corecte de pe tot 

globul.  

În Parlamentul European toate limbile oficiale sunt la fel de 

importante: toate documentele parlamentare sunt publicate în 

toate limbile oficiale ale UE și toți deputații au dreptul să 

vorbească în limba oficială pe care o aleg. De asemenea , se 

asigură posibilitatea ca toți cetățenii să poată urmări și accesa 

online lucrările Parlamentului. 

Pentru pregătirea ședințelor plenare ale Parlamentului, 

membrii lucrează într-o serie de comisii permanente de 

specialitate. Există 20 de comisii parlamentare. O comisie este 

formată din între 25 și 73 de deputați și are un președinte, un 

birou și un secretariat. Componența politică a comisiilor 

reflectă pe cea a adunării plenare. Comisiile parlamentare se 

întrunesc o dată sau de două ori pe lună la Bruxelles. 

Dezbaterile lor sunt publice. Comisiile elaborează, modifică și 

adoptă propuneri legislative și rapoarte din proprie inițiativă. 

Acestea iau în considerare propunerile Comisiei și ale 

Consiliului și, după caz, întocmesc rapoarte care urmează să fie 

prezentate adunării plenare. Parlamentul poate, de asemenea, 

înființa subcomisii și comisii temporare speciale pentru a trata 

probleme specifice și este împuternicit să creeze comitete 
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formale de anchetă în cadrul misiunii sale de supraveghere 

pentru a investiga acuzațiile de încălcare a normelor UE.  

  

5.2. Comisia Europeană             

  

Comisia este formată din 28 de comisari - un comisar din 

fiecare țară UE. Această echipă - cunoscută oficial sub 

denumirea de Colegiul comisarilor - este condusă de 

președintele Comisiei și acționează ca braț executiv al Uniunii 

Europene. 

Deși există un comisar din fiecare țară UE, ei sunt obligați să 

apere interesele UE în ansamblu - nu interesele naționale ale 

țărilor din care provin. 

Membrii Comisiei Europene au ca sarcini principale : 

- să ia decizii cu privire la strategiile și politicile 

Comisiei           

- să propună legi, programe de finanțare și bugetul 

anual pentru discuții și adoptare de către Parlament 

și Consiliu           

Toți comisarii sunt egali în procesul decizional și sunt la fel de 

responsabili pentru aceste decizii. Cu toate acestea, în afară de 

președinte, există șase membri ai Comisiei Europene cu 

responsabilități suplimentare specifice: 

- Primul vicepreședinte           

- Înaltul Reprezentant pentru politica externă și 

politica de securitate, care este și 

vicepresedinte           

- 4 vicepreședinți suplimentari.         
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Comisia supraveghează, de asemenea, activitatea diferitelor 

agenții ale UE dedicate unor teme diverse și situate în statele 

membre. 

Comisia Europeană este responsabilă în mod democratic în 

fața Parlamentului European, care are dreptul să aprobe și să 

demită întreaga conducere politică a Comisiei.  

De asemenea, Comisia Europeană este responsabilă pentru 

punerea în practică a bugetului UE. În fiecare an, Parlamentul 

alege să acorde (sau nu) aprobarea Comisiei Europene cu 

privire la modul în care a gestionat bugetul UE. Acest proces se 

numește „descărcare”. Parlamentul își bazează decizia pe mai 

multe rapoarte ale Curții de Conturi Europene și ale Comisiei 

Europene, inclusiv raportul anual de gestionare și performanță 

privind bugetul UE. 

Pe baza monitorizării punerii în aplicare a legislației UE, ca 

urmare a propriilor investigații sau în urma unor plângeri din 

partea cetățenilor, întreprinderilor sau a altor părți interesate, 

Comisia identifică posibilele încălcări ale legislației UE și, în 

astfel de cazuri, inițiază procedura de corectare a situației.  

În cazul în care țara UE în cauză nu comunică măsuri care 

transpun integral dispozițiile directivelor sau nu rectifică 

încălcările dreptului UE, Comisia poate lansa o procedură de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Procedura urmează o 

serie de pași prevăzuți în tratatele UE, ce se încheie cu o decizie 

formală. 

Comisia începe prin a trimite o scrisoare de notificare formală 

prin care solicită informații suplimentare țării în cauză, care 

trebuie să trimită un răspuns detaliat într-o perioadă 

specificată, de obicei 2 luni. Dacă Comisia ajunge la concluzia 
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că țara nu își îndeplinește obligațiile în temeiul dreptului UE, 

poate trimite o cerere oficială țării de a se conforma legislației 

UE. Acest document explică de ce Comisia consideră că țara 

încalcă legislația UE și solicită ca țara să informeze Comisia cu 

privire la măsurile luate, într-o perioadă specificată, de obicei, 

de 2 luni. Dacă țara nu se conformează, Comisia poate decide 

să trimită problema la Curtea Europeană de Justiție. Cu toate 

acestea, în practică, majoritatea cazurilor sunt soluționate 

înainte de a fi sesizate în instanță.  

În cazul în care o țară UE nu comunică la timp măsuri care pun 

în aplicare dispozițiile unei directive, Comisia poate solicita 

instanței să impună sancțiuni. Dacă instanța constată că o țară 

a încălcat legislația UE, autoritățile naționale trebuie să ia 

măsuri pentru a respecta hotărârea Curții. Comisia poate 

propune Curții să impună și sancțiuni financiare. Aceste 

penalități sunt calculate luând în considerare importanța 

normelor încălcate și impactul încălcării asupra intereselor 

generale și particulare, perioada în care legislația UE nu a fost 

aplicată, capacitatea de plată a țării, asigurându-se că amenzile 

au un efect de descurajare. Decizia finală este luată de instanță, 

care poate susține sau nu propunerea Comisiei.  
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5.3. Consiliul European             

  

Membrii Consiliului European sunt șefii de stat sau de guvern 

din cele 28 de state membre ale UE, președintele Consiliului 

European și președintele Comisiei Europene. 

Consiliul European definește direcția și prioritățile politice 

generale ale UE. Acesta nu este una dintre instituțiile UE cu 

drept de a legifera, nu negociază și nu adoptă legi ale UE. În 

schimb, stabilește agenda politică a UE, în mod tradițional, 

adoptând „concluzii” în cadrul reuniunilor Consiliului 

European, care identifică probleme și acțiuni pentru 

soluționarea acestora. 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica 

de securitate participă, de asemenea, la reuniunile Consiliului 

European atunci când sunt discutate probleme de afaceri 

externe. 

Consiliul European ia majoritatea deciziilor prin consens. Cu 

toate acestea, în anumite cazuri specifice, decizia trebuie luată 

cu majoritate calificată.  

Conform noii definiții din 2014, o majoritate calificată este 

atinsă dacă sunt îndeplinite simultan două condiții: 

- 55% din state membre, votează pentru - în practică 

aceasta înseamnă 16 din 28 și 15 din 27 (procentul 

necesar este ridicat la 72% în cazul în care votul este 

pe un act care nu a fost propus de către Comisia 

Europeană)           

- propunerea este susținută de statele membre care 

reprezintă cel puțin 65% din populația totală a 

UE.          
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Această procedură este cunoscută și sub denumirea de „dublă 

majoritate”. Când se votează, nici președintele Consiliului 

European și nici președintele Comisiei nu iau parte.  

Abia după adoptarea Tratatului de la Lisabona în 2009 a fost 

stabilită funcția de președinte permanent al Consiliului 

European. Înainte, acest rol era preluat la fiecare șase luni de 

către șeful statului sau guvernul țării UE care deține președinția 

rotativă a Consiliului UE. Președintele Consiliului European este 

ales de Consiliul European cu majoritate calificată pentru un 

mandat de 2 ani și jumătate, care poate fi reînnoit o singură 

dată. În conformitate cu practica stabilită, președinția rotativă 

este responsabilă de coordonarea procesului electoral. În 

timpul Consiliului European, care discută despre alegerea 

președintelui, șeful statului sau al guvernului reprezintă 

președinția care prezidează această parte a ședinței. 

Președintele Consiliului European nu poate deține o funcție 

națională în același timp. 

Rolul președintelui este prevăzut la articolul 15 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană (TUE). Astfel, președintele 

Consiliului European este responsabil pentru: 

- prezidarea reuniunilor Consiliului European și 

promovarea activității sale;           

- asigurarea pregătirii reuniunilor Consiliului European 

și continuitatea activității acestora, în cooperare cu 

președintele Comisiei și pe baza activității 

configurației Consiliului Afaceri Generale;           

- contribuirea la facilitarea coeziunii și a consensului în 

cadrul Consiliului European;           
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- prezentarea unui raport Parlamentului European 

după fiecare ședință a Consiliului European.           

Președintele Consiliului European asigură, de asemenea, 

reprezentarea externă a UE la nivelul șefilor de stat sau de 

guvern pe probleme legate de politica externă și de securitate 

comună a UE (PESC), alături de Înaltul Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și Politica de securitate care ajută la 

punerea în aplicare a PESC și la asigurarea unității, 

consecvenței și eficacității sale, precum și la summiturile 

internaționale, de obicei alături de președintele Comisiei 

Europene. 

  

 

5.4. Consiliul Uniunii Europene             

  

Consiliul UE este instituția care reprezintă guvernele statelor 

membre. Cunoscut, de asemenea, informal ca și Consiliul UE, 

este locul în care miniștrii naționali din fiecare țară UE se 

întâlnesc pentru a adopta legi și a coordona politicile.  

Împreună cu Parlamentul European, Consiliul este principalul 

organism decizional al UE.  

Fiecare țară UE deține președinția în mod rotativ timp de 6 luni. 

Reuniunea miniștrilor afacerilor externe, numit Consiliul 

Afaceri Externe, are un președinte permanent - Înaltul 

Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de 

securitate, care este, de asemenea, un vicepreședinte al 

Comisiei Europene. Toate celelalte reuniuni ale Consiliului sunt 

prezidate de ministrul relevant al țării care deține președinția 

rotativă a UE.  
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Țările din zona euro își coordonează politica economică prin 

Eurogrup, format din miniștrii economiei și finanțelor. Acesta 

se întrunește cu o zi înainte de ședințele Consiliului Afaceri 

Economice și Financiare. Acordurile stabilite în ședințele 

Eurogrupului sunt supuse deciziilor formale în Consiliu, a doua 

zi, doar miniștrii țărilor din zona euro având drept de vot cu 

privire la aceste probleme. 

Deciziile sunt luate de obicei cu vot cu majoritate calificată.  

Există zece așa-numite configurații ale Consiliului, după cum 

urmează: 

Afaceri generale (GAC): coordonează activitatea Consiliului, 

pregătește reuniunile Consiliului European și se ocupă de 

problemele trasversale, relevante pentru mai multe formațiuni 

ale consiliului. 

Afaceri Externe (CAE): Decide cu privire la chestiuni legate de 

politica externă și de securitate comună a UE, de politica 

comună în domeniul apărării, precum și de comerțul 

internațional și de cooperarea pentru dezvoltare. CAE se 

întâlnește uneori într-o configurație de apărare, adunând 

miniștrii apărării. 

Afaceri economice și financiare (Ecofin): format din miniștrii 

economiei și finanțelor din statele membre. Acesta include 

chestiuni bugetare și din zona euro printr-un grup informal 

format doar din miniștrii membri ai zonei euro . 

Agricultură și pescuit (Agrifish): format din miniștrii agriculturii 

și pescuitului din statele membre. Se ocupă de aspecte 

referitoare la politica agricolă comună, politica comună în 

domeniul pescuitului, silviculturii, agriculturii ecologice, 

siguranței alimentelor, furajelor, semințelor și pesticidelor. 
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Justiție și afaceri interne (JAI): Această configurație reunește 

miniștrii Justiției și miniștrii de interne ai statelor membre, 

ocupându-se inclusiv de protecția civilă. 

Ocuparea forței de muncă, politica socială, sănătatea și 

protecția consumatorului (EPSCO): Compus din miniștrii pentru 

ocuparea forței de muncă, protecție socială, protecția 

consumatorilor, sănătate și egalitate de șanse.  

Competitivitate (COMPET): Creat în iunie 2002 prin fuziunea a 

trei configurații anterioare (piața internă, industrie și 

cercetare). În funcție de punctele de pe ordinea de zi, COMPET 

este format din miniștri responsabili de domenii precum 

afacerile europene, industria, turismul și cercetarea științifică. 

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, UE a 

dobândit și competențe privind politica spațială.  

Transport, telecomunicații și energie (TTE): Creat în iunie 2002 

prin fuziunea structurilor anterioare din cele trei domenii sub 

o configurație și cu o compoziție care variază în funcție de 

punctele specifice de pe ordinea de zi. 

Mediu (ENV): format din miniștrii mediului, care se întâlnesc de 

aproximativ patru ori pe an. 

Educație, tineret, cultură și sport (EYC): format din miniștrii 

educației, culturii, tineretului, comunicațiilor și sportului, care 

se întâlnesc de aproximativ trei sau patru ori pe an. Include 

probleme audio-vizuale. 

Nu există nicio ierarhie între configurațiile Consiliului, deși 

Consiliul Afaceri Generale are un rol special de coordonare și 

este responsabil pentru problemele instituționale, 

administrative și orizontale. Consiliul Afaceri Externe are de 

asemenea un mandat special. 
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Oricare dintre cele 10 configurații ale Consiliului poate adopta 

un act care intră în sfera unei alte configurații. Prin urmare,  cu 

orice act legislativ, Consiliul nu adoptă nicio mențiune despre 

configurație. 

Există o potențială confuzie între: 

- Consiliul European: reuniunea șefilor de stat, 

orientarea politicilor, dar fără luarea de decizii sau 

adoptarea de legi;           

- Consiliul UE (sau Consiliul UE, sau pur și simplu 

Consiliul): miniștri ai statelor membre ale UE, co-

decizie și organism co-legislativ al UE;           

- Consiliul Europei: organizație interguvernamentală 

înființată înaintea UE, care a adoptat drapelul 

european și imnul european și care este dedicată 

promovării drepturilor omului, democrației și statului 

de drept în Europa, inclusiv în toate statele membre ale 

UE.           

  

5.5. Alte instituții UE             

  

Alte două instituții joacă un rol esențial în funcționarea UE, 

asigurându-se că există controale și proceduri independente 

pentru asigurarea justiției eficiente: 

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care susține 

statul de drept european și adoptă hotărâri cu 

caracter obligatoriu legate de aplicarea și 

funcționarea celorlalte instituții UE           

- Curtea de Conturi, care verifică finanțarea 

activităților UE și utilizarea fondurilor UE.           
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UE are o serie de alte instituții și alte organisme instituționale 

care joacă roluri specializate: 

- Banca Centrală Europeană este responsabilă pentru 

politica monetară europeană;           

- Serviciul european de acțiune externă (SEAE) îl asistă 

pe Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate;           

- Comitetul Economic și Social European reprezintă 

societatea civilă, angajatorii și angajații;           

- Comitetul European al Regiunilor reprezintă 

autoritățile regionale și locale;           

- Banca Europeană de Investiții finanțează proiecte de 

investiții UE și ajută întreprinderile mici prin 

intermediul Fondului European de Investiții;           

- Mediatorul European investighează plângerile 

privind administrarea defectuoasă de către 

instituțiile și organismele UE;           

- Autoritatea europeană pentru protecția datelor 

protejează confidențialitatea datelor cu caracter 

personal ale cetățenilor;           

- Oficiul pentru publicații publică informații despre 

UE;           

- Oficiul European de Selecție a Personalului 

recrutează personal pentru instituțiile UE și alte 

organisme;           

- Școala Europeană de Administrare oferă instruire în 

anumite domenii pentru membrii personalului 

UE.           
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Noul Procuror European, înființat cu participarea a 22 de state 

membre, va cerceta cauzele penale care implică fonduri UE sau 

fraude transfrontaliere cu taxa pe valoare adăugată.  
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6. Dreptul european      

  

6.1. Legitimitatea UE și acuzațiile de „deficit 

democratic“             

  

Există două tipuri principale de critici menționate adesea în 

dezbaterile politice și publice despre UE.  

Primul tip se referă la faptul că sistemul UE este prea complicat, 

prea birocratic și lent în reacții. Această critică a fost 

recunoscută cu mult timp în urmă și a fost unul dintre motivele 

pentru a propune o Constituție pentru UE la începutul anilor 

2000. În ciuda respingerii Constituției UE în urma 

referendumurilor din Franța și Olanda în 2005 și în ciuda 

faptului că Tratatul de la Lisabona, adoptat în 2009, este, pe 

bună dreptate, perceput ca fiind complicat și greu de înțeles de 

către nespecialiști, reducerea birocrației a fost o prioritate 

constantă a Comisiei Europene în ultimele două decenii. Cu 

toate acestea, mai sunt multe de făcut pentru a simplifica atât 

procedurile, cât și legile UE și modul în care acestea sunt 

comunicate. Acest lucru se reflectă, între altele, în Declarația 

liderilor UE de la Sibiu, din 9 mai 2019: „Europa va continua să 

fie mare pe probleme mari. Vom continua să ascultăm 

preocupările și speranțele tuturor europenilor, apropiind 

Uniunea de cetățenii noștri și vom acționa în consecință, cu 

ambiție și hotărâre.“ 

A doua critică este mai problematică, deoarece subminează 

percepția asupra legitimității UE și încrederea pe care o au 

cetățenii în instituțiile și legile UE. Se referă la așa-numitul 

„deficit democratic” al UE. Astfel, se susține că, deși la nivel de 
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țară avem în Europa instituții democratice, care reflectă voința 

poporului, la nivelul UE, avem birocrați nealeși care iau decizii 

care sunt impuse autorităților naționale alese în mod 

democratic. 

La o privire mai atentă asupra modului în care funcționează 

instituțiile UE, așa cum este descris în secțiunea precedentă, se 

poate observa că afirmația potrivit căreia UE nu este 

democratică este falsă, din mai multe motive. 

În primul rând, organismele de decizie ale UE sunt rezultatul 

unui proces democratic în aceeași măsură ca și la nivel național. 

La nivel național, în urma alegerilor, există negocieri între 

partidele politice reprezentate în parlament și este numit un 

șef al guvernului. Uneori, este cineva care a concurat la alegeri, 

cum ar fi liderul partidului politic sau al coaliției cu cel mai mare 

număr de voturi, în timp ce în alte cazuri, șeful guvernului 

poate fi cineva care nu a concurat la alegeri sau chiar nu a fost 

implicat politic înainte de alegeri. Odată nominalizat, șeful 

guvernului propune o echipă de membri ai guvernului, adesea 

ca urmare a negocierilor cu partidele politice, iar apoi guvernul 

este supus aprobării parlamentului. 

O procedură similară este utilizată la nivelul UE pentru a 

desemna președintele Comisiei Europene și membrii Comisiei 

Europene. De fapt, procesul este și mai democratic, deoarece 

se bazează pe o contribuție foarte importantă a 

reprezentanților statelor membre. Există o propunere a 

Consiliului European, reprezentând autoritățile naționale, 

înaintată spre aprobare Parlamentului European. Prin urmare, 

Comisia Europeană este rezultatul unui proces democratic și 
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acțiunile sale sunt legitime în conformitate cu principiile 

democrației. 

Al doilea aspect privește relația dintre nivelul UE și nivelul 

național. Criticii UE consideră că nu este democratic personalul 

din cadrul Comisiei Europene să controleze, să verifice și chiar 

să inițieze proceduri de încălcare a obligațiilor cu privire la 

activitatea autorităților naționale, care sunt rezultatul unui 

proces democratic. De fapt, acest lucru se întâmplă și la nivel 

național. Deși autoritățile locale sau regionale sunt, în general, 

independente de guvernul național și alese în mod democratic 

de către cetățeni, autoritățile naționale au, de asemenea, 

puterea de a exercita controlul și de a lua măsuri atunci când 

autoritățile locale sau regionale nu respectă legislația 

națională. 

În cele din urmă, UE nu respectă numai principiile democrației 

reprezentative, dar promovează și democrația participativă și 

implicarea activă a celor interesați în procesele de luare a 

deciziilor. Astfel, consultarea Comitetului Economic și Social 

European, reprezentând vocea societății civile, a angajatorilor 

și a angajaților, precum și a Comitetului European al Regiunilor, 

care reprezintă autoritățile regionale și locale în anumite 

proceduri decizionale este o dovadă în acest sens. În plus, 

există o preocupare constantă pentru implicarea cetățenilor, 

așa cum este descris în secțiunea specifică despre această 

chestiune de mai jos. 

  

  

6.2. Tipuri de legislație UE             
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Fiecare acțiune întreprinsă de UE este bazată pe tratate. Aceste 

acorduri obligatorii între țările membre ale UE stabilesc 

obiectivele UE, reguli pentru instituțiile UE, modul în care se iau 

deciziile și relația dintre UE și membrii acesteia. Tratatele sunt, 

de asemenea, punctul de plecare pentru legislația UE și sunt 

cunoscute în UE drept „legislație primară”.  

Corpusul de legi ce decurge din principiile și obiectivele 

tratatelor este cunoscut ca legislație secundară și include 

documente cu diferite grade de influență, de la regulamente, 

directive și decizii, la recomandări și avize.  

  

6.2.1. Regulamentele        

  

Regulamentele sunt acte juridice care se aplică automat și 

uniform tuturor țărilor UE de îndată ce intră în vigoare, fără a 

fi nevoie să fie transpuse în dreptul național. Acestea sunt 

obligatorii în totalitate pentru toate țările UE.  

Exemple de Regulamente: 

1. Taxele de roaming 

Prin mai multe regulamente inițiate de Parlamentul European, 

tarifele de roaming în Europa au fost reduse treptat, iar 

utilizatorii pot beneficia acum de tarife practic ca în țara de 

reședință, pentru apeluri, mesaje sau date.  
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2. Protejarea datelor 

Pentru a proteja dreptul fundamental al cetățenilor la 

confidențialitate, UE a stabilit recent standarde europene, 

recunoscute și la nivel global cu Regulamentul general privind 

protecția datelor (GDPR). Regulamentul impune instituțiilor și 

companiilor să respecte anumite reguli privind gestionarea 

datelor cu caracter personal și oferă consumatorilor mai mult 

control, informații și proprietate cu privire la utilizarea datelor 

lor personale și dreptul lor la confidențialitate.  

  

6.2.2. Directivele       

  

Directivele impun țărilor UE să obțină un anumit rezultat, dar 

lasându-le posbilitatea de a alege modul cum să facă acest 

lucru. Țările UE trebuie să adopte măsuri pentru a încorpora 

prevederile directivelor în legislația națională (transpunere) 

pentru a atinge obiectivele stabilite de directivă. Autoritățile 
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naționale trebuie să comunice aceste măsuri Comisiei 

Europene. 

Transpunerea în dreptul intern trebuie să aibă loc până la 

termenul stabilit la adoptarea directivei (în general în termen 

de 2 ani). Atunci când o țară nu transpune o directivă, Comisia 

poate iniția o procedură de încălcare a obligațiilor.  

Exemplu de directive : 

În anul 2000 au fost adoptate două directive importante 

privind discriminarea, așa-numitele „directive anti-

discriminare”: 

- Directiva 2000/43 / CE împotriva discriminării pe 

motive de rasă și origine etnică;         

- Directiva 2000/78 / CE împotriva discriminării la locul 

de muncă pe motive de religie sau credință, handicap, 

vârstă sau orientare sexuală.           

Pe baza lor, fiecare stat membru a avut obligația de a construi 

o legislație specifică și o structură instituțională care să permită 

un răspuns eficient la situațiile de discriminare și, de 

asemenea, să ia măsuri pentru prevenirea discriminării directe 

și indirecte. 

  

6.2.3. Alte tipuri de acte juridice ale UE        

  

Deciziile 

Decizia este obligatorie în totalitatea sa. Decizia care specifică 

cui i se adresează este obligatorie numai pentru instituțiile 

vizate. 

Recomandările 
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Recomandările permit instituțiilor UE să își facă cunoscute 

opiniile și să sugereze o linie de acțiune fără a impune nicio 

obligație legală celor cărora le este adresată. Nu au forță de 

legare. 

Opiniile 

O opinie este un instrument care permite instituțiilor UE să facă 

o declarație, fără a impune nicio obligație legală cu privire la 

subiectul avizului. O opinie nu este obligatorie.  

Acte delegate 

Actele delegate sunt acte care permit Comisiei să completeze 

sau să modifice, fără caracter obligatoriu,  părți ale actelor 

legislative ale UE, de exemplu, în scopul de a defini măsuri 

detaliate. 

Comisia adoptă actul delegat și, dacă Parlamentul și Consiliul 

nu au obiecții, acesta intră în vigoare. 

Acte de punere în aplicare 

Actele de punere în aplicare sunt acte juridice obligatorii care 

permit Comisiei - sub supravegherea comitetelor formate din 

reprezentanții țărilor UE - să stabilească condiții care să asigure 

aplicarea uniformă a legilor UE. 
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6.3. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene             

  

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene consacră 

anumite drepturi politice, sociale și economice ale cetățenilor 

UE și ale rezidenților în UE. Aceasta a fost proclamată solemn 

la 7 decembrie 2000 de Parlamentul European, Consiliul și 

Comisia Europeană. Cu toate acestea, statutul său juridic a 

rămas incert și fără efecte juridice depline până la intrarea în 

vigoare a Tratatului de la Lisabona, în 2009.  

Carta se aplică instituțiilor Uniunii Europene și statelor sale 

membre atunci când pun în aplicare legislația Uniunii 

Europene. 

Carta este structurată în șapte secțiuni, denumite titluri, 

primele șase abordând diferite drepturi, legate de demnitate, 

libertăți, egalitate, solidaritate, drepturilor cetățenilor și 

justiție. Ultima secțiune se referă la implementarea 

dispozițiilor Cartei în contextul instituțional actual al UE.  

Primele patru titluri, privind demnitatea, libertățile, egalitatea 

și solidaritatea se referă la drepturi individuale și colective care 

ar trebui luate în considerare în adoptarea și punerea în 

aplicare a legislației UE, în timp ce drepturile menționate în 

titlurile cinci și șase, privind drepturile cetățenilor și justiția se 

referă la drepturile pe care cetățenii UE le au, mai ales în ceea 

ce privește instituțiile UE. 

Mai jos sunt principalele drepturi, libertăți și protecții 

menționate în diferitele titluri ale Cartei:  

Titlul 1 - Demnitate 

- dreptul la viață           
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- interzicerea pedepsei cu moartea           

- interzicerea torturii și a sclaviei           

- dreptul la respectarea integrității fizice și mentale 

personale           

- dreptul la consimțământ gratuit și informat cu privire 

la procedurile medicale           

- interzicerea practicilor eugenice și a clonării 

umane.           

- interdicția de a face corpul uman și părțile sale o sursă 

de câștig financiar.           

Titlul 2 - Libertăți  

- libertate și securitate personală           

- confidențialitate, viața de familie și protecția datelor 

cu caracter personal           

- dreptul la căsătorie și la întemeierea unei familii           

- libertatea de gândire și libertatea religiei, inclusiv 

libertatea de a schimba religia sau credința și 

libertatea, fie individual, fie în comunitate cu alții și în 

public sau în privat, de a manifesta o anumită religie 

sau credință, prin intermediul cultului, învățământului, 

practicilor și îndeplinirii riturilor           

- dreptul de a nu servi în armată pe motive de conștiință, 

conform legilor naționale care reglementează acest 

drept           

- libertatea de exprimare, inclusiv libertatea de a 

formula opinii și de a primi și de a transmite informații 

și idei fără interferențe din partea autorității publice și 

indiferent de frontiere, inclusiv libertatea mass-

media           
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- libertatea de întrunire și de asociere, inclusiv de 

asociere în probleme politice, sindicale și civice           

- libertatea artelor și științelor, inclusiv libertatea 

academică           

- dreptul la educație, inclusiv dreptul la educație 

obligatorie gratuită și dreptul la acces la formare 

profesională și continuă           

- libertatea de a alege o ocupație și dreptul la muncă, 

inclusiv dreptul cetățenilor cetățenilor din țările din 

afara UE care sunt autorizați să lucreze pe teritoriile 

statelor membre la condiții de muncă echivalente cu 

cele ale cetățenilor Uniunii           

- libertatea de a conduce o afacere, potrivit legii           

- dreptul la proprietate privată și la protecția proprietății 

intelectuale           

- dreptul la azil, în conformitate cu legislația 

internațională și tratatele UE, inclusiv interzicerea 

expulzării sau extrădării în țările în care există un risc 

grav de a fi supus pedepsei cu moartea, torturii sau a 

altor tratamente sau pedepse inumane sau 

degradante.           

Titlul 3 - Egalitatea  

- egalitatea în fața legii;           

- interzicerea tuturor discriminărilor, inclusiv pe baza 

dizabilității, vârstei și orientării sexuale           

- respectarea diversității culturale, religioase și 

lingvistice           

- egalitatea între bărbați și femei în toate domeniile, 

inclusiv ocuparea forței de muncă, muncă și 
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remunerare, fără restricții pentru menținerea sau 

adoptarea de măsuri care să ofere avantaje specifice în 

favoarea sexului subreprezentat           

- drepturile copiilor, persoanelor în vârstă și dreptul 

persoanelor cu dizabilități de a beneficia de măsuri 

menite să le asigure independența, integrarea socială 

și profesională și participarea la viața comunității           

Titlul 4 - Solidaritate 

- dreptul lucrătorilor la informare și consultare           

- dreptul lucrătorilor la negocieri și acțiuni colective 

pentru a-și apăra interesele, inclusiv prin grevă           

- dreptul de acces la servicii de plasament gratuite           

- protecție în caz de concediere nejustificată           

- condiții de muncă corecte și corecte care respectă 

sănătatea, siguranța și demnitatea           

- dreptul la limitarea orelor maxime de lucru, la 

perioadele de repaus zilnic și săptămânal și la o 

perioadă anuală de concediu plătit           

- interzicerea muncii copiilor și protecția tinerilor la locul 

de muncă           

- protecția juridică, economică și socială a familiei           

- protecția împotriva concedierii pentru un motiv legat 

de maternitate și dreptul la concediul de maternitate 

plătit și la concediul pentru copii după nașterea sau 

adoptarea unui copil           

- protecția și securitatea socială, în conformitate cu 

dispozițiile legii naționale, pentru a asigura o existență 

decentă pentru toți cei care nu dispun de resurse 

suficiente           
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- dreptul de acces la îngrijiri medicale preventive și 

dreptul de a beneficia de tratament medical în 

condițiile stabilite de legile și practicile naționale.            

- dreptul la calitatea mediului și la protecția 

mediului           

- protecția consumatorilor           

Titlul 5 - Drepturile cetățenilor 

- dreptul cetățenilor UE de a vota și de a candida la alegerile 

pentru Parlamentul European din țara de 

reședință           

- dreptul cetățenilor UE de a vota și de a candida la alegerile 

municipale din statul membru de reședință în aceleași 

condiții ca resortisanții acestui stat           

- dreptul la chestiuni tratate în mod imparțial, echitabil și 

într-un termen rezonabil de către instituțiile și 

organismele Uniunii           

- dreptul de a comunica în scris în propria limbă națională 

cu instituțiile UE și de a primi un răspuns în aceeași 

limbă           

- dreptul de acces la documentele Parlamentului European, 

ale Consiliului și ale Comisiei           

- dreptul de a sesiza Ombudsmanul Uniunii cazuri de 

administrare defectuoasă în activitățile instituțiilor sau 

organismelor UE           

- dreptul de a sesiza Parlamentul European           

- dreptul de deplasare și de a locui liber pe teritoriul 

statelor membre. Libertatea de mișcare și de reședință 

poate fi acordată și resortisanților țărilor terțe 

rezidente legal pe teritoriul unui stat membru           
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- dreptul la protecție de către autoritățile diplomatice sau 

consulare ale oricărui stat membru, în aceleași condiții 

cu resortisanții statului membru atunci când un 

cetățean al UE se află pe un teritoriu al unei țări terțe 

în care se află statul membru al cărui stat o națională 

nu este reprezentată.           

Titlul 6 - Justiție 

- dreptul la o cale de atac eficientă în fața unui tribunal, 

inclusiv dreptul la o ședință publică echitabilă și publică 

într-un termen rezonabil de către un tribunal 

independent și imparțial stabilit anterior prin lege, 

dreptul la posibilitatea de a fi sfătuit, apărat și 

reprezentat           

- dreptul de a fi presupus nevinovat până când nu este 

dovedit vinovat potrivit legii           

- principiile legalității și proporționalității infracțiunilor și a 

pedepselor           

- dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori în 

cadrul unei proceduri penale pentru aceeași faptă 

penală           

Cetățenii care au suferit daune ca urmare a acțiunii sau a 

inacțiunii unei instituții UE sau a personalului acesteia și 

consideră că drepturile stabilite în Cartă nu au fost respectate 

de o instituție a UE pot acționa împotriva lor în cadrul Curții 

Europene de Justiție, în unul din 2 moduri: 

- indirect prin instanțele naționale (care pot decide să 

trimită cazul la Curtea de Justiție);           
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- direct în fața Curții Europene de Justiție dacă o decizie a 

unei instituții a UE a afectat cetățeanul direct și 

individual.           

Implementarea drepturilor specificate în Cartă la nivelul 

statelor membre ale UE este monitorizată de Agenția pentru 

Drepturi Fundamentale (FRA), care publică periodic rapoarte 

cu privire la cele mai sensibile probleme legate de drepturile 

omului. 

  

6.4. Consultarea și participarea cetățenilor la procesul 

legislativ european             

  

Din 1973, instituțiile Comisiei Europene publică cu regularitate 

un set de sondaje de opinie publică, numit Eurobarometrul, în 

toate statele membre ale UE. Aceste sondaje acoperă o gamă 

largă de probleme, concentrându-se pe percepțiile și 

așteptările cetățenilor față de acțiunile UE și principalele 

provocări cu care se confruntă Uniunea. Sondajele măsoară, de 

asemenea, în detaliu atitudinile cetățenilor față de UE și 

Parlamentul European, inclusiv interesul opiniei publice cu 

privire la alegerile europene. 

Datorită acestui exercițiu de lungă durată, analiza rezultatelor 

oferă o perspectivă detaliată a tendințelor și evoluției opiniei 

publice asupra problemelor europene, atât la nivel național, 

cât și la nivel socio-demografic.  

De asemenea, sunt lansate periodic consultări online. Astfel de 

consultări pot fi pentru a solicita opinia cetățenilor în general 

despre sau pentru diferiți actori-cheie cu privire la dezvoltarea 

strategiilor și a diferitelor proiecte de documente propuse de 
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Comisia Europeană, precum și în procesul de elaborare a 

propunerilor de politici publice europene care urmează să fie 

prezentate la Parlamentului European și Consiliului pentru 

discuții și adoptare potențială. 

Mai jos sunt câteva exemple de consultări deschise în timpul 

redactării acestui document: 

- Consultare privind evaluarea sprijinului pentru angajarea 

tinerilor în cadrul Inițiativei pentru ocuparea forței de 

muncă pentru tineri și al Fondului social european. 

Obiectivul este de a evalua eficacitatea, eficiența, 

relevanța și valoarea adăugată a UE în activitățile 

orientate către ocuparea forței de muncă tinere finanțate 

de Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă pentru 

tineret și alte acțiuni relevante susținute din Fondul social 

european în perioada 2014-2018. De asemenea, va 

aborda complementaritatea și coerența cu alte inițiative 

din acest domeniu în perioada vizată (formare, educație 

profesională și învățare pe tot parcursul vieții, abilități, 

mobilitatea lucrătorilor tineri ...). Pe baza acestei 

consultări, va fi redactat un raport, iar concluziile vor fi 

încorporate în discuțiile privind sprijinul viitor care va fi 

furnizat în cadrul următoarei generații de programe UE, 

2021-2027.             

  

- Consultare privind oportunitatea introducerii unui 

regulament care impune standarde comune pentru 

încărcătoarele utilizate pentru telefoane și produse 

similare. Inițiatorii consideră că, având un standard 

comun, consumatorii vor beneficia și va exista și o 
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reducere a deșeurilor electronice. Răspunsurile provin nu 

numai de la cetățeni, ci și de la companii, inclusiv companii 

care produc telefoane și alte dispozitive, de la cercetători 

și de la organizații neguvernamentale.           

Dialogul cetățenesc este o altă inițiativă a Comisiei Europene 

pentru a promova implicarea cetățenilor cu UE și constă în 

organizarea de întâlniri ale comisarilor UE și ale factorilor de 

decizie din Comisia Europeană cu cetățenii din toate țările UE .  

Dar cel mai puternic instrument care permite cetățenilor să 

participe la procesul de luare a deciziilor este inițiativa 

cetățenească europeană. Aceasta permite cetățenilor să pună 

probleme pe agenda dezbaterii publice la nivel european. 

Procedura a fost introdusă cu Tratatul de la Lisabona și a fost 

lansată în 2012, la intrarea în vigoare a Regulamentului 

inițiativei cetățenești europene, care pune în aplicare 

dispozițiile tratatului. În 2017, Comisia Europeană a propus 

măsuri pentru a face procedurile privind inițiativa cetățenească 

europeană și mai ușor de utilizat. În decembrie 2018, 

Parlamentul European și Consiliul au convenit asupra reformei, 

iar regulile revizuite se aplică de la 1 ianuarie 2020.  

Între timp, procesul a fost simplificat, iar o platformă de 

colaborare oferă sprijin organizatorilor. Toate acestea au 

contribuit la înregistrarea mai multor inițiative ale cetățenilor 

și la mai puține refuzuri. 

Odată înregistrată oficial, o inițiativă a cetățenilor europeni 

permite unui milion de cetățeni din cel puțin 7 state membre 

să invite Comisia Europeană să propună un act juridic în 

domeniile în care Comisia are puterea de a face acest lucru.  
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Condițiile de admisibilitate sunt ca acțiunea propusă să intre în 

mod vădit în competențele Comisiei de a depune o propunere 

de act juridic, să nu fie în mod vădit abuzivă, frivolă sau 

vexatoare și să nu fie vădit contrară valorilor Uniunii.  

Exemplu de inițiativă a cetățenilor de succes : 

Rights2Water: Apa și canalizarea sunt un drept al omului! Apa 

este un bun public, nu o marfă! 

Right2Water a fost prima inițiativă a cetățenilor europeni care 

a adunat numărul necesar de semnatari. Acesta a fost transmis 

Comisiei la 20/12/2013. Organizatorii s-au întâlnit cu 

vicepreședintele Comisiei. O audiere publică a avut loc la 

Parlamentul European la 17.02.2014. Comisia a adoptat o 

comunicare la 19.03.2014 care stabilește acțiunile pe care 

intenționează să le ia ca răspuns la inițiativă.  

Acțiune legislativă: Comisia a adoptat o propunere de revizuire 

a Directivei privind apa potabilă la 01/02/2018.  Această 

propunere, ca reacție la inițiativă, prevede, printre altele, 

obligația statelor membre de a îmbunătăți accesul la apă și de 

a asigura accesul pentru grupurile vulnerabile și marginalizate. 

Propunerea se bazează pe evaluarea Directivei privind apa  

potabilă realizată în 2016 și consultarea publică privind 

calitatea apei potabile în UE, efectuată în 2014. Statele 

membre ale UE au până în februarie 2020 să pună în aplicare 

directiva revizuită în legislația lor națională.  

În plus, stimulată de dezbaterile din jurul acestei inițiative a 

cetățenilor, Comisia Europeană s-a angajat într-o serie de alte 

inițiative privind accesul la apă, calitatea apei și protecția 

resurselor de apă, atât în cadrul UE, cât și în favoarea acestor 

probleme la nivel internațional.  
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7. Moștenirea culturală europeană      

  

Într-o declarație intitulată „Mintea și corpul Europei”, publicată 

în 2014, în cadrul inițiativei Comisiei Europene «O nouă 

narațiune pentru Europa» un grup de figuri culturale europene 

proeminente afirmă că Europa politică are nevoie și să 

recunoască valoarea patrimoniului cultural, atât tangibil cât și 

intangibil. Ei văd moștenirea Europei ca o legătură peste 

generatii, dar, de asemenea, importantă pentru comunități și 

teritorii și consideră că „moștenirea culturală dezvăluie ce a 

însemnat să fii european de-a lungul timpului. Acesta este un 

puternic instrument care oferă un sentiment de apartenență 

cetățenilor europeni.“  

În 2018, un proces de reflecție care a apărut, de asemenea, la 

începutul anilor 2000 , în contextul dezbaterilor privind 

Constituția europeană, s-a continuat prin publicarea de către 

Comisia Europeană a Noii agende europene pentru cultură. 

Acest document recunoaște că bogata moștenire culturală a 

Europei și sectoarele culturale și creative dinamice pot 

consolida identitatea europeană, creând un sentiment de 

apartenență. Cultura promovează cetățenia activă, valori 

comune, incluziunea și dialogul intercultural în Europa și în 

întreaga lume. Reunește oamenii, inclusiv refugiații nou sosiți 

și alți migranți și ne ajută să ne simțim parte a comunităților.  

Această abordare este foarte diferită de cea a naționaliștilor 

care consideră că moștenirea europeană este suma moștenirii 

generate de fiecare națiune europeană. De asemenea, este o 

abordare perfect compatibilă cu cea promovată de Consiliul 

Europei în Convenția-cadru privind valoarea patrimoniului 
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cultural pentru societate (denumită și Convenția de la Faro). 

Convenția se bazează pe ideea că cetățenii au drepturl de a 

cunoaște și utiliza diferitele forme ale patrimoniului și de a 

participa la viața culturală, conform Declarației Universale a 

Drepturilor Omului. Patrimoniul cultural este definit ca un grup 

de resurse moștenite din trecut, care identifica oamenii, 

independent de proprietate, ca o reflectare și exprimarea lor în 

continuă evoluție în valori, credințe, cunoștințe și tradiții. 

Cuprinde toate aspectele mediului care rezultă din 

interacțiunea dintre oameni și locuri în timp.  

Convenția introduce, de asemenea, conceptul de „comunitate 

de patrimoniu”, constând din oameni care doresc să pună în 

valoare aspecte specifice ale patrimoniului cultural, în acțiuni 

publice, să susțină și să transmită patrimoniul generațiilor 

viitoare. Aceasta înseamnă că patrimoniul nu este doar ceva 

moștenit de la strămoșii direcți, ci ceva de care cineva se simte 

atașat, împreună cu ceilalți.  

În țările care au semnat Convenia de la Faro pentru a promova 

patrimoniul comun al Europei, ca o sursă partajată de aducere 

aminte, înțelegere, identitate, coeziune și creativitate, precum 

și idealurile, principiile și valorile, derivate din experiența 

dobândită prin progres și conflictele din trecut, care 

favorizează dezvoltarea unei societăți pașnice și stabile, bazată 

pe respectarea drepturilor omului, a democrației și a statului 

de drept.  

În acest context, instituțiile europene promovează o abordare 

bazată pe drepturi asupra patrimoniului:  

- dreptul de a beneficia de patrimoniul cultural și de a 

contribui la îmbogățirea acestuia;           
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- responsabilitatea de a respecta moștenirea culturală a 

altora la fel de mult ca propria moștenire și, prin 

urmare, moștenirea comună a Europei;           

Exercitarea dreptului la patrimoniul cultural poate fi supusă 

numai acelor restricții care sunt necesare într-o societate 

democratică pentru protejarea interesului public și a 

drepturilor și libertăților altora. 

Unul dintre cele trei obiective din noua agendă referitoare la 

dimensiunea socială a culturii și mai precis la „valorificarea 

puterii culturii și diversității culturale pentru coeziune socială și 

bunăstare“ este să „protejeze și să promoveze patrimoniul 

cultural al Europei ca o resursă comună, să conștientizeze 

istoria și valorile noastre comune și să consolideze un 

sentiment al identității europene comune”.  

Anul european al patrimoniului cultural, 2018, a avut drept 

scop încurajarea mai multor oameni să descopere și să se 

angajeze în raport cu moștenirea culturală a Europei și să 

consolideze sentimentul de apartenență la un spațiu european 

comun. 

Ca urmare, Comisia Europeană a adoptat un cadru european 

de acțiune privind patrimoniul cultural, cu cinci domenii de 

acțiune : 

- Moștenirea culturală pentru o Europă incluzivă: 

participarea și accesul tuturor           

- Moștenirea culturală pentru o Europă durabilă: soluții 

inteligente pentru un viitor coerent și durabil.           

- Moștenirea culturală pentru o Europă rezistentă: 

protejarea patrimoniului pe cale de dispariție           
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- Moștenirea culturală pentru o Europă inovatoare: 

mobilizarea cunoștințelor și a cercetării           

- Moștenirea culturală pentru parteneriate globale mai 

puternice: consolidarea cooperării internaționale           

Capitalele europene ale culturii reprezintă, de asemenea, un 

instrument important pentru utilizarea patrimoniului cultural 

ca o modalitate de a dezvolta coeziunea și de a evidenția 

dimensiunea europeană. Au început în 1985 la inițiativa 

ministrului grec al culturii, Melina Mercouri. Ideea este de a 

pune anumite orașe în centrul vieții culturale la nivel European. 

Prin cultură și artă, Capitalele europene ale culturii 

îmbunătățesc calitatea vieții în aceste orașe și consolidează 

sentimentul de comunitate. Cetățenii pot participa la activități 

de-a lungul anului și pot juca un rol mai mare în dezvoltarea 

orașului și în exprimarea culturală. Statutul de Capitală 

europeană a culturii aduce viață nouă în aceste orașe, 

stimulând dezvoltarea lor culturală, socială și economică. 

Multe dintre ele au demonstrat că titlul poate fi o oportunitate 

excelentă de a-și regenera centrele urbane, aducând 

creativitate, vizitatori și recunoaștere internațională. Dar 

Capitalele europene ale culturii evidențiază, de asemenea, 

bogăția diversității culturale a Europei și oferă o privire 

proaspătă a istoriei comune și a patrimoniului. Acestea 

promovează schimburile reciproce și arată cum limbajul 

universal al creativității deschide Europa către culturi din 

întreaga lume. Toate statele membre ale UE, precum și țările 

candidate și potențial candidate la aderarea la UE și țările din 

Spațiul Economic European participă acum la program. Din 

2021, trei orașe europene vor avea acest titlu în fiecare an.    
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Patrimoniul european este, de asemenea, o modalitate de a 

spori gradul de conștientizare europeană. Lansată ca o 

inițiativă interguvernamentală a unui grup de țări din UE, ca 

răspuns la eșecul adoptării Constituției UE în 2005, 

semnificativă este și acordarea de către Comisia Europeană, 

începând din 2013, a titlului de site european de patrimoniu 

unor elemente de patrimoniu considerate ca având o valoare 

simbolică europeană sau care au jucat un rol semnificativ în 

istoria și cultura Europei și / sau în construirea Uniunii 

Europene. Între criteriile de selecție sunt următoarele:  

- natura transfrontalieră sau pan-europeană: 

modul în care influența și atracția lor din trecut 

și din prezent depășește granițele naționale 

ale unui stat membru;           

- locul și rolul lor în istoria și integrarea 

europeană și legăturile lor cu evenimente, 

personalități sau mișcări europene cheie;           

- locul și rolul lor în dezvoltarea și promovarea 

valorilor comune care stau la baza integrării 

europene           
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8. Identitatea europeană în contextul globalizării      

  

8.1. Referințe cheie pentru o identitate europeană              

  

A avea o identitate europeană înseamnă definirea de sine ca 

european și a avea un sentiment de apartenență și atașament 

față de Europa. 

Mai multe întrebări, adesea percepute ca sensibile sau 

controversate, pot fi puse în acest context: 

- Cum este legată o identitate europeană cu 

identitatea regională și, mai important, cu identitatea 

națională?           

- Cine are dreptul să aibă o identitate europeană, să se 

simtă european și să fie recunoscut ca atare?           

- Cum este definită identitatea europeană și ce îi face 

pe europeni?           

Scopul acestei secțiuni nu poate fi furnizarea de răspunsuri 

complete sau simple la aceste întrebări complexe, ci ridicarea 

unor puncte de reflecție. 

Desigur, trebuie menționat că există și persoane care consideră 

că nu există sau că nu ar trebui să existe nicio identitate 

europeană și că proiectul de unitate europeană lansat după cel 

de-al Doilea Război Mondial ar trebui abandonat, iar statele 

naționale ar trebui să continue să coopereze la nivel 

interguvernamental, fără UE, instituțiile și legile sale.  
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8.1.1. Identități regionale, naționale și europene        

  

Cea mai puternică rezistență la ideea unei identități europene 

vine din partea celor care se tem că identitatea europeană va 

duce la o dizolvarea și în final la dispariția identităților 

naționale. Deceniile de integrare pe care Europa le-a 

experimentat până acum demonstrează contrariul.  

Identitatea europeană poate fi văzută ca neintrând în 

concurență cu identitățile naționale, ci ca adăugând un strat de 

identitate la identitățile locale, regionale sau naționale.  

Aceasta înseamnă, desigur, că locul identității naționale se 

schimbă: nu poate să se mai susțină că identitatea națională 

este identitatea supremă, dincolo de care există doar omenirea 

în general. Există mențiuni clare în tratatele UE cu privire la 

respectarea și protecția identităților naționale, precum și la 

instituțiile naționale. Dar reflecția asupra identității europene 

este, de asemenea, o oportunitate de a reflecta, nu doar la 

ceea ce separă și distinge europenii din diferite țări, ci și la ceea 

ce este similar și ceea ce are potențialul de a le uni. De 

asemenea, identitatea europeană nu trebuie să fie percepută 

ca fiind mai importantă decât celelalte straturi de identitate. 

Subliniind importanța egală a identităților locale, regionale și 

naționale, UE are diverse programe și inițiative care 

încurajează schimburile și contactele între persoane și instituții 

la toate aceste niveluri.  

În plus, contextul actual în care din ce în ce mai mulți europeni 

decid să lucreze și să locuiască într-o altă țară a UE decât țara 

lor de origine, s-a dovedit posibilă menținerea unui sentiment 

de apartenență la comunitatea națională, de exemplu, 
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participând la evenimente sau prin votarea la alegeri, în ciuda 

departării fizice de țara natală. Astfel, identitatea europeană 

este un factor care susține menținerea și dezvoltarea 

identităților naționale. Desigur, este posibil, de asemenea, ca  

persoanele să dobândească mai multe identități naționale, pe 

măsură ce se mută într-o altă țară a UE și se atașează de noul 

lor mediu de viață, fără a abandona neapărat identitatea lor 

națională inițială. 

  

8.1.2. Cine are dreptul la o identitate europeană?        

  

Această problemă a identităților multiple este importantă și 

pentru a aborda cine are dreptul și legitimitatea de a revendica 

o identitate europeană. După cum este indicat în secțiunea 

despre Europa și europeni, toate țările UE au un grad ridicat de 

diversitate internă, iar o parte semnificativă a acestei 

diversități este generată de migrația din afara continentului.  

Luând o perspectivă deschisă asupra identității, așa cum este 

descris în secțiunea privind patrimoniul cultural european, este 

important să recunoaștem în mod explicit că singura abordare 

compatibilă cu valorile demnității umane și ale drepturilor 

omului este de a considera drept europeni pe toți cei care 

trăiesc în Europa și care doresc să fie recunoscuți ca atare, 

indiferent de naționalitatea sau originea lor etnică, chiar dacă 

sunt din afara Europei. 

În plus, dreptul de a revendica o identitate europeană nu 

trebuie să se limiteze la cetățenii UE sau la persoane cu 

reședința în UE, ci să fie extins pentru a include și celelalte țări 

ale Europei, chiar dacă nu sunt membre ale UE.  
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8.1.3. Definirea identității europene        

  

Ideea unei identități europene nu este nouă și datează de pe 

vremea când puțini puteau spera la un continent unit, în special 

în țările Europei Centrale și de Est care se aflau sub dominația 

Uniunii Sovietice. Astfel, într-o „ Declarație privind identitatea 

europeană ” publicată în 1973 de cei nouă ministri de externe 

de atunci ai țărilor membre ale Comunității Europene după o 

întâlnire la Copenhaga, se afirmă că „diversitatea culturilor în 

cadrul unei civilizații europene comune, atașamentul față de 

valori și principii comune, convergența crescândă a atitudinilor 

față de viață, conștientizarea intereselor comune și 

determinarea de a lua parte la construirea unei Europe Unite, 

toate conferă identității europene originalitatea sa și propriul 

său dinamism“.  

Câteva aspecte ale acestei afirmații merită să fie analizate mai 

îndeaproape.  

Prima este ideea că identitatea europeană se bazează pe valori 

și principii comune. Aceasta este de cea mai mare importanță, 

deoarece ar putea fi avute în vedere alte criterii , cele mai 

evidente fiind geografia sau referințele istorice.  

Al doilea aspect cheie din declarația citată mai sus în 

menționarea ideii de construcție a Europei Unite. Mențiunile 

privind construcția unei identități europene sunt de asemenea 

prezente în alte documente importante ale UE. Aceasta 

recunoaște faptul că identitatea europeană este creată de 

oameni, nu este dată și că este rezultatul unei voințe comune 

bazate pe decizii și hotărâri. Europa este ceea ce sociologii 



83 
 

numesc o „ comunitate magică ” , dar în realitate toate 

comunitățile umane sunt co-construite de membrii lor, chiar și 

atunci când nu sunt conștienți . 

Prin urmare, încercările făcute pentru a crea sentimentul de 

apartenență la o comunitate dincolo de granițele naționale, de 

exemplu, prin prezentarea simbolurilor europene , a 

drapelului, a imnului, a devizului UE „unite în diversitate”, 

precum și a unor măsuri simbolice precum întrucât cele care 

necesită pașapoarte sau plăci auto pentru a include pavilionul 

UE, toate sunt perfect legitime. 

Dar cel mai important aspect al identității europene este faptul 

că nu poate funcționa decât dacă este întemeiat în v aluzele 

comune europene menționate în tratat și în Carta drepturilor 

fundamentale. Aceste valori sunt universale și deloc specifice 

Europei, dar europenii decid să-și definească apartenența 

comună în raport cu acestea.  

  

  

8.2. UE într-o lume globalizată             

  

În prezent, UE este mult mai mult decât un bloc economic de 

țări unite cu scopul de a conta mai mult și de a avea o influență 

mai mare pe piața globală. Având în vedere că valorile sale 

drepturile omului, democrația, statul de drept, respectul 

pentru diversitatea culturală sau solidaritatea nu sunt doar 

europene, ci universale, UE promovează activ aceste valori la 

nivel global. 

UE este cel mai mare donator de ajutor pentru dezvoltare din 

lume, precum și cel mai mare contribuitor la finanțarea climei. 
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Este nevoie de diverse acțiuni politice pentru reducerea 

sărăciei și oferă subvenții țărilor în curs de dezvoltare și sprijină 

apărătorii drepturilor omului de pe tot globul.  

Un document de referință adoptat recent pe această temă, 

denumit Consensul european privind dezvoltarea, angajează 

UE să elimine sărăcia și să construiască o lume mai dreaptă și 

mai stabilă. 

În acest context, asistența oferită de UE este concentrată în 2 

domenii prioritare generale: 

- drepturile omului, democrația și alte aspecte ale bunei 

guvernări ;           

- creștere incluzivă și durabilă, care să contribuie la 

creșterea economică în țările în curs de dezvoltare - 

astfel încât să ofere cât mai multor cetățeni mijloacele 

de a se ridica din sărăcie.           

Printre obiectivele sale se numără: 

- asumarea unui rol cheie în realizarea celor 17 Obiective 

de Dezvoltare Durabilă adoptate de ONU           

- promovarea democrației, statului de drept și a 

respectării drepturilor omului  

- asigurarea progresului economic, social și de mediu 

durabil în țările în curs de dezvoltare           

- eficientizarea ajutorului pentru dezvoltare din diferite 

țări europene prin aprofundarea cooperării dintre 

guvernele naționale.           

Consensul european privind dezvoltarea este o viziune și un 

cadru comun pentru acțiuni de cooperare pentru dezvoltare 

ale Uniunii Europene și ale statelor membre ale acesteia. El 
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aliniază politica de dezvoltare a Uniunii cu Agenția ONU pentru 

Dezvoltare Durabilă 2030. 

Această nouă politică europeană de dezvoltare colectivă 

ambițioasă abordează în mod integrat principalele puncte de 

vedere ale Agendei 2030: oameni, planetă, prosperitate, pace 

și parteneriat. Eradicarea sărăciei rămâne obiectivul principal 

al politicii de dezvoltare sub noul Consens. 

În același timp, Consensul integrează dimensiunile economice, 

sociale și de mediu ale dezvoltării durabile. De asemenea, 

subliniază legăturile dintre dezvoltare și alte politici, inclusiv 

pacea și securitatea, ajutorul umanitar, migrația, mediul și 

schimbările climatice. 

Noul consens reafirmă angajamentul UE față de o ordine 

globală bazată pe reguli, cu multilateralismul și Națiunile Unite 

în centrul său. Având în vedere legătura puternică cu acțiunea 

climatică, prin noul Consens angajamentul ferm de a pune în 

aplicare Acordul de la Paris privind schimbările climatice este, 

de asemenea, reafirmat . 

Consensul evidențiază elemente transversale importante, cum 

ar fi: tineretul; egalitatea de gen; mobilitate și migrație; energie 

durabilă și schimbări climatice; investiții și comerț; buna 

guvernare, democrația, statul de drept și drepturile omului; 

implicarea inovatoare cu țările în curs de dezvoltare mai 

avansate; și mobilizarea și utilizarea resurselor interne.    
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9. România în Uniunea Europeană       

  

România este un bun exemplu care ilustrează beneficiile 

aderării la Uniunea Europeană. Comentarii similare s-ar aplica 

și în cazul altor țări UE care au trecut printr-un proces similar și 

sunt parțial valabile și pentru țările care sunt în prezent în 

diferite etape ale aderării la UE. 

Un moment cheie a fost reprezentat de deschiderea 

negocierilor pentru aderarea la UE, în 1999. Aceasta a inițiat un 

proces complex de reformă juridică și instituțională, menit să 

aducă compatibilitatea sistemului juridic și a administrației 

românești cu cerințele UE și, de fapt, a contribuit semnificativ 

la îmbunătățirea calității serviciilor publice în diverse domenii 

și eficiența instituțiilor publice. Dar acest proces a însemnat 

mai mult decât ajustări ale legilor și procedurilor 

administrative. Așa-numitele „criterii de la Copenhaga” 

definite în 1993 de Consiliul European precizează că „aderarea 

la UE necesită ca țara candidată să obțină stabilitatea 

instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, 

drepturile omului, respectul și protecția minorităților, 

existența unei economii de piață funcționale, precum și 

capacitatea de a face față presiunii concurențiale și forțelor de 

piață în cadrul Uniunii”. În legătură cu aceste criterii, mai mulți 

ani, rapoartele Comisiei Europene indicau domeniile în care 

schimbările erau necesare. În cazul României, pe lângă 

aspectele economice, două aspecte considerate controversate 

au generat dezbateri publice importante, dar și politici publice 

semnificative: lupta împotriva corupției și incluziunea socială a 

comunităților de romi defavorizate.  
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Negocierile de aderare au fost încheiate în 2004, iar Tratatul de 

aderare, semnat în decembrie 2004, a fost ratificat de anii 

următori de către toate celelalte state membre ale UE, ceea ce 

a făcut ca România, împreună cu Bulgaria, să poată deveni 

membre efective ale UE în ianuarie 2007. În acel an, grație unei 

cooperări cu orașul Luxemburg, Sibiu a fost primul oraș 

românesc nominalizat drept Capitală Culturală Europeană.    

Finanțarea UE, începută la începutul anilor 2000 cu finanțarea 

de preaderare, dar cu o creștere semnificativă după 2007, a 

făcut și continuă să facă o diferență importantă pentru 

societatea românească din diferite regiuni și din diferite 

domenii. 

O consecință importantă a apartenenței la UE este legată de 

posibilitatea cetățenilor români de a călători, de a munci și de 

a trăi în orice țară UE. De acest lucru au beneficiat mulți români, 

dar s-au generat și provocări pentru societate. Inițiată în 2002, 

după retragerea cerinței de viză, legată de procesul de aderare 

la UE și amplificată după 2007, emigrarea românilor reprezintă 

un fenomen imens, cu consecințe demografice uriașe atât 

pentru principalele țări de destinație, cât și pentru România. 

Întrucât imigrația a fost nesemnificativă în comparație cu 

emigrarea în ultimele două decenii, populația României 

continuă să scadă și va trebui să facă față unor provocări 

importante în anii următori. 

O referință simbolică și influentă pentru apartenența la UE a 

României a fost deținerea președinției Consiliului UE de către 

România în prima jumătate a anului 2019. În acest context, 

multe întâlniri ale Consiliului UE și reuniuni ale diferitelor 

grupuri de experți și privind diferite categorii de politici 
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europene au avut loc în România. Președinția României a fost 

gestionată cu succes într-o perioadă în care probleme sensibile 

au fost pe agenda UE, inclusiv finalizarea pregătirilor pentru 

următorul buget al UE pentru perioada 2021-2027, răspunsul 

la Brexit sau reacția la diverse provocări globale actuale.  

În 2021, România va avea din nou un loc extrem de vizibil la 

nivel european, când Timișoara va deveni Capitala europeană 

a culturii.  

Un eveniment important a avut loc la Sibiu pe data de 9  mai 

2019 în timpul președinției românești a UE, la propunerea 

președintelui Comisiei Europene: o reuniune a șefilor de stat 

sau de guvern din țările UE pentru a-și reafirma angajamentul 

pentru continuarea eforturilor de integrare europeană în 

contextul Brexit. 

Declarația adoptată cu această ocazie este citată mai jos:  

Declarația de la Sibiu 

 Vom apăra o singură Europă – de la est la vest și de la 

nord la sud. În urmă cu treizeci de ani, milioane de 

oameni s-au luptat pentru unitate și pentru a fi liberi și 

au doborât Cortina de fier care a împărțit Europa în 

două timp de mai multe decenii. Nu vom lăsa loc de 

diviziuni care vin în contra interesului nostru colectiv. 

 Vom rămâne uniți, la bine și la greu. Vom da dovadă de 

solidaritate în vremuri dificile și vom sta întotdeauna 

alături unii de ceilalți. Putem să ne exprimăm și ne vom 

exprima la unison. 

 Vom căuta întotdeauna soluții comune, ascultându-ne 

unii pe ceilalți într-un spirit de înțelegere și respect. 
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 Vom continua să protejăm modul nostru de viață, 

democrația și statul de drept. Drepturile inalienabile și 

libertățile fundamentale ale tuturor cetățenilor 

europeni au fost dobândite cu mari greutăți și le vom 

prețui întotdeauna cum se cuvine. Vom apăra valorile 

și principiile noastre comune consacrate în tratate.  

 Vom obține rezultate acolo unde contează cel mai 

mult. Europa va continua să fie un actor important în 

chestiunile importante. Vom continua să acordăm 

atenție preocupărilor și speranțelor tuturor cetățenilor 

europeni, aducând Uniunea mai aproape de cetățenii 

noștri, și vom acționa ca atare, cu ambiție și hotărâre.  

 Vom respecta întotdeauna principiul echității, nu doar 

pe piața muncii, ci și în serviciile sociale, în economie 

sau în transformarea digitală. Vom reduce într-o mai 

mare măsură diferențele dintre noi și îi vom ajuta 

întotdeauna pe cei mai vulnerabili din Europa, punând 

oamenii pe primul loc, și nu politica. 

 Ne vom înzestra cu mijloacele potrivite ambițiilor pe 

care le avem. Vom oferi Uniunii mijloacele necesare 

pentru a-și realiza obiectivele și a-și duce la îndeplinire 

politicile. 

 Vom proteja viitorul următoarelor generații de 

europeni. Vom investi în tineri și vom construi o 

Uniune pregătită pentru viitor, capabilă să reziste celor 

mai presante provocări ale secolului XXI.  

 Ne vom proteja cetățenii și le vom oferi siguranță 

investind în puterea pașnică și în puterea coercitivă și 

colaborând cu partenerii noștri internaționali. 
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 Europa va fi un lider mondial responsabil. Provocările 

cu care ne confruntăm astăzi ne afectează pe noi toți. 

Vom continua să colaborăm cu partenerii noștri la nivel 

internațional pentru a menține și a dezvolta ordinea 

internațională bazată pe norme, pentru a valorifica pe 

deplin noile oportunități comerciale și pentru a aborda 

împreună probleme globale, cum ar fi conservarea 

mediului și combaterea schimbărilor climatice.  
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10. Educația și construcția identității europene   

  

Adesea, predarea despre Europa și UE se limitează la 

cunoștințe și este considerat implicit că, menționând valorile și 

realizările UE, în special în asigurarea deceniilor de pace pe 

continent, s-ar genera atitudini pozitive din partea cursanților.  

Nu există nicio îndoială că este important pentru copii, de la o 

vârstă fragedă, să se familiarizeze cu faptul că trăiesc, nu numai 

în orașul, regiunea și țara lor, ci și în Europa și să cunoască 

aspecte ale geografiei și istoriei sale. 

Dar dacă identitatea europeană se referă în primul rând la 

valorile comune și atitudinile pozitive față de ceilalți europeni, 

fără a fi împotriva restului lumii, atunci sunt necesare abordări 

educaționale specifice. 

O referință foarte utilă în acest context este Cadrul de referință 

al competențelor pentru cultura democratică, elaborat de 

Consiliul Europei. Cadrul este format din trei volume, publicate 

în 2018. Primul volum explică contextul și conceptele cheie și 

descrie modelul de competență care este nucleul cadrului, al 

doilea volum include un set de descriptori ai competenței 

asociate elementelor din modelul de competență și volumul al 

treilea oferă linii directoare privind utilizarea modelului de 

competență și a descriptorilor în diferite aspecte ale educației. 

Modelul de competențe a primit o aprobare oficială în 

Declarația finală a Conferinței permanente a miniștrilor 

educației din Consiliul Europei, în 2016. 

De asemenea, Consiliul UE a recunoscut Cadrul de referință 

menționându-l în Recomandarea privind promovarea valorilor 

comune, a educației incluzive și a dimensiunii europene a 
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predării, adoptată în mai 2018: „Statele membre ar trebui […] 

să utilizeze eficient instrumentele existente pentru 

promovarea educației pentru cetățenie, cum ar fi cadrul 

Competențelor pentru cultura democratică al Consiliului 

Europei. ”  

Modelul de competențe este format din 20 de elemente 

grupate în valori, atitudini, abilități și elemente de cunoaștere 

și înțelegere critică. Secțiunea de valori include valorile comune 

europene menționate atât în documentele Consiliului Europei, 

cât și în documentele UE. 

Cadrul de referință insistă asupra faptului că anumite tipuri de 

metode de predare și abordări sunt necesare pentru a se 

dezvolta într-o manieră echilibrată valori, atitudini, abilități și 

elemente de cunoaștere și înțelegere critică.  

Aptitudinile și atitudinile sunt mai bine dezvoltate printr-o 

abordare constructivistă a învățării și prin utilizarea metodelor 

de învățare prin cooperare, de învățare bazată pe proiecte și 

de activități de învățare prin servicii în beneficiul comunității, 

care accentuează interacțiunile ca sursă de învățare și aduc 

elemente ale lumii reale în procesul de învățare. Pentru toate 

aceste abordări, reflecția este o fază esențială, care nu doar 

îmbunătățește conștientizarea abilităților și atitudinilor 

dobândite, dar dezvoltă și înțelegerea critică. 

Valorile sunt mai bine dezvoltate prin modelarea de către 

profesori a comportamentelor care le reflectă, precum și prin 

promovarea unui climat deschis și a unei concentrări a întregii 

școli pe dezvoltarea competențelor pentru cultura 

democratică.  
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Cadrul de referință precizează că, deși există un scop explicit în 

ceea ce privește adoptarea valorilor demnității umane, 

drepturilor omului, diversității culturale, justiției, egalității, 

corectitudinii și statului de drept, acest lucru nu este  impus 

studenților și nu ar trebui să fie privit ca îndoctrinare, ci generat 

de liberul arbitru al cursanților, bazat pe reflecția critică. Acest 

lucru este în mod clar mai eficient dacă elevii percep un mesaj 

coerent și consecvent în acest sens din tot ceea ce se întâmplă 

în școală. 

Este, de asemenea, subliniat faptul că o atenție deosebită este 

necesară din partea profesorilor la evitarea unei perspective 

etnocentrice și a tendinței spre portretizare negativă a altora 

(alte națiuni, grupuri etnice sau religii), precum și atenția 

pentru evitarea judecării grupurilor culturale sau țărilor ca fiind 

superioare sau inferioare. Acest lucru este în conformitate cu 

ideea de a încuraja valorizarea diversității culturale, dar cu o 

fundamentare clară a în principiile democrației și drepturilor 

omului. 

Activități de învățare adaptate pentru copiii de vârsta școlii 

primare sunt oferite în mai multe resurse și materiale ale 

Consiliului Europei compatibile cu cadrul de referință sau 

formulate explicit în baza acestuia. Acestea arată că este posibil 

și de dorit să se înceapă unor teme cum sunt valorizarea 

demnității și drepturilor omului, sau dezvoltarea unei înțelegeri 

critice a drepturilor omului, de la o vârstă fragedă.  

În plus, Consiliul Europei propune, de asemenea, un set de 

descriptori ai competențelor, adaptat pentru dezvoltarea, 

implementarea și evaluarea activităților educaționale cu copii 

sub 10 ani. Procesul de dezvoltare a acestor descriptori de 
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competențe a dovedit, de asemenea, că este posibilă  

susținerea copiilor din învățământul primar pentru a învăța 

despre valorile europene și pentru a dezvolta atitudini pozitive 

față de apartenența la o comunitate în care drepturile tuturor 

și diversitatea culturală sunt apreciate și respectate.  
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Notă referințe și informații suplimentare 

Întrucât această publicație a fost menită să fie ușor de 

citit și de utilizat, a fost folosit un limbaj accesibil 

nespecialiștilor în problemele europene, și s-a decis a nu 

se include referințe în text.  

Conținutul publicației se bazează în mare parte pe 

documente oficiale europene, publicații și informații 

comunicate online de instituțiile UE și Consiliul Europei, 

precum și pe unele studii și rapoarte oficiale cu privire la 

problemele abordate. De asemenea, include opinii 

personale și evaluări ale autorilor. 

Pe oricare dintre subiectele menționate în text, atât 

documentele oficiale, cât și informațiile generale sunt 

disponibile online în limbile oficiale ale UE pe serverul 

Europa: www.europa.eu. 

Mai multe informații despre UE pot fi obținute, de 

asemenea, contactând centrul online Europe Direct la 

https://europa.eu/european-union/contact_en sau 

rețeaua de centre Europe Direct din Europa.  

Informații despre Cadrul de referință al competențelor 

pentru cultura democratică sunt disponibile la 

www.coe.int/competences 

 

 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=http://www.europa.eu
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=https://europa.eu/european-union/contact_en
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=http://www.coe.int/competences
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