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Cetăţenia Uniunii Europene este consfinţit prin Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene.  La articolul 20 aliniatul 1 se stipulează:   

,,Este cetăţean al Uniunii orice persoană care are  

cetăţenia unui stat membru. Cetăţenia Uniunii nu înlocuieşte  

          cetăţenia naţională, ci se adaugă acesteia.“ 

 
  CE  ÎNSEAMNĂ  ÎN  PRACTICĂ CETĂŢENIA UE? 
 

* Dacă ați absolvit o facultate cu o durată de cel puţin 3 ani, 

 calificarea obţinută va fi recunoscută în toate statele membre UE. 

       *  Aveţi dreptul de a munci în domeniul sănătăţii, educaţiei şi a altor 

servicii publice (cu excepţia poliţiei, a forţelor armate) din orice ţară 

membră UE. 

       *   În calitate de cetăţean european, aveţi dreptul de a călători, 

 a munci şi a locui oriunde pe teritoriul Uniunii Europene. 

* Aveţi dreptul de a munci în domeniul sănătăţii, educaţiei şi a 

 altor servicii publice (cu excepţia poliţiei, a forţelor armate)  

din orice ţară membră UE. 

* Înainte de a vă deplasa pe teritoriul Uniunii Europene, puteți obţine de la autorităţile 

naţionale din țara dumneavoastră un card european de asigurări sociale de sănătate care va 

contribui  la acoperirea costurilor medicale în eventualitatea unei îmbolnăviri în altă ţară. 

* După adoptareaTratatului de la Maastricht, aveți 

 dreptul, indiferent de naţionalitate, să votaţi şi să candidaţi atât la alegerile 

locale din ţara în care vă aveţi reședinţa,  cât și la alegerile pentru 

Parlamentul European. 

         * Începând din decembrie 2009 (odată cu intrarea în 

vigoare a Tratatului de la Lisabona), mai aveţi şi dreptul de a transmite petiţii Comisiei prin care 

să solicitaţi înaintarea unei inițiative legislative – aceasta numai dacă petiţia este semnată de un 

milion de persoane, dintr-un număr cât mai mare de state membre ale UE. 

 

 



Controalele la frontieră au fost eliminate între majoritatea  

statelor membre ale   Uniunii Europene care au semnat  Acordul 

Schengen, aceasta oferind deja cetățenilor  europeni sentimentul că 

aparţin unui spaţiu geografic unic și unificat. 

 
 

UE  ÎNSEAMNĂ  CULTURĂ  ŞI  EDUCAŢIE 
 

UE nu impune un mod de organizare a școlilor şi sistemului educaţional sau a programei 

de studiu; acestea sunt decise la nivel naţional sau local. Totuşi, UE desfăşoară  programe de 

promovare a schimburilor de experienţă în educație, prin care tinerii pot călători în străinătate 

pentru a se forma sau a studia, a învăţa noi limbi şi a lua parte la activităţi comune alături de 

şcoli sau universităţi din alte ţări. Între aceste programe se numără Comenius (educaţie şcolară), 

Erasmus (educaţie superioară), Leonardo da Vinci (formare profesională), Grundtvig (educația 

adulţilor) și Jean Monnet (predare universitară şi cercetare în domeniul integrării europene). 

Statele europene cooperează – prin „Procesul de la Bologna” – în direcția creării unui 

spaţiu european al învăţământului superior. Aceasta presupune, între altele, că studiile 

universitare din toate ţările respective se vor finaliza prin acordarea de diplome  comparabile și 

recunoscute reciproc (diplome de licenţă, de masterat și de doctorat). 

 

SENTIMENTUL  UNUI  DESTIN  COMUN 

 

         Ideea unei „Europe a cetățenilor” este foarte nouă. Există deja simboluri ale unei identităţi 

europene comune, precum paşaportul european, în 

uz din 1985, permisele de conducere europene, 

emise din 1996 în toate ţările UE, deviza UE 

„Unitate în diversitate”, iar data de 9 Mai este 

sărbătorită ca „Ziua Europei”. 

Un stand pentru fiecare ţară europeană s-a 

amenajat în Parcul Eminescu din municipiul Arad, 

cu ocazia Zilei Europei.  În ,,Parcul Eminescu“ a 

fost amenajat Satul European, unde peste 15  standuri au fost decorate specific, fiecare 

reprezentând câte o țară europeană. La acţiune au parcticipat și elevi ai școlii noastre. În acest an 

Școala Gimnazială Șofronea a reprezentat România. În acest sens am prezentat o suită de dansuri 

populare specifice zonei aradului, dar și preparate culinare din bucătăria românească. 
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