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1951
PRIMELE ȘASE 
STATE
Șase țări au întemeiat 
Comunitatea CECO și, ulterior, 
în 1957, CEE și Euratom:

Franța,
Germania,
Italia,
Belgia,
Țările de Jos
și Luxemburg.

1973
ADERAREA 
DANEMARCEI, 
IRLANDEI ȘI 
REGATULUI UNIT

Succesul Comunității Economice 
Europene a atras și alte țări europene. 
Danemarca, Irlanda și Regatul Unit au 
aderat la UE în 1973. La acel moment, 
s-au purtat negocieri și cu Norvegia, 
dar poporul norvegian a votat împotriva 
aderării, printr-un referendum. 

1981
ADERAREA 
GRECIEI  

Grecia răsturnase recent 
o dictatură militară. 
Odată cu aderarea Greciei, 
statele membre de la acea 
vreme doreau să sprijine 
democrația nou instalată. 
Existau, de asemenea, 
argumente economice: 
Grecia era o piață nouă 
interesantă.    

2004
ADERAREA REPUBLICII 
CEHE, CIPRULUI, 
ESTONIEI, UNGARIEI, 
LETONIEI, LITUANIEI, 
MALTEI, POLONIEI, 
SLOVACIEI ȘI 
SLOVENIEI

La 1 mai 2004, zece noi state membre 
au aderat la UE. Astfel, numărul total al 
statelor membre a ajuns la 25. 

2007
ADERAREA 
ROMÂNIEI ȘI 
BULGARIEI

Bulgaria și România au 
aderat la UE în 2007. 
Aderarea acestora a sporit 
numărul statelor membre 
la 27. 

2020
MAREA BRITANIE 
SE RETRAGE DIN 
UE

Marea Britanie a părăsit oficial 
Uniunea Europeană la 31 
ianuarie 2020, după trei ani de 
negocieri. A fost prima țară care 
s-a retras din UE. De atunci, UE 
are 27 de state membre.

STATE MEMBRE CANDIDATE ȘI 
POTENȚIALE STATE MEMBRE  

Până prezent, cinci state și-au depus candidatura oficială 
pentru a adera la UE. Țările candidate sunt Albania, 
Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și Turcia.
Un stat candidat este un stat care a depus în mod 
corespunzător o cerere de aderare. Țările candidate beneficiază 
de asistență financiară, administrativă și tehnică pe parcursul 
pregătirilor pentru viitoarea aderare.

Pe lângă statele membre candidate, există și state membre 
potențiale: aceste țări au transmis în mod oficial faptul că 
doresc să adere la UE, dar negocierile nu au început. Aceste țări 
sunt:
- Bosnia și Herțegovina 
- Kosovo*

* Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul Kosovo 
și este în conformitate cu Rezoluția 1244/1999 a Consiliului de Securitate 
al ONU, precum și cu avizul Curții Internaționale de Justiție cu privire la 
declarația de independență a Kosovo. 

2013
ADERAREA 
CROAȚIEI

Croația a devenit cel de 
al 28-lea stat membru 
al Uniunii Europene. 

1995
ADERAREA SUEDIEI, 
FINLANDEI ȘI 
AUSTRIEI

Odată cu aderarea Suediei, 
Finlandei și Austriei, UE avea, deci, 
15 state membre. Norvegia a făcut 
o a doua tentativă de aderare dar, 
încă o dată, poporul norvegian 
a votat împotrivă, în cadrul unui 
referendum. 

1990
UNIFICAREA 
GERMANIEI 

Germania de Est și 
Germania de Vest doreau 
să fie reunificate într-o 
singură țară. Celelalte state 
membre au fost de acord 
cu unificarea, cu condiția ca 
Germania să fie pe deplin 
integrată în cooperarea 
europeană, atât din punct 
de vedere economic, cât și 
politic. 

1989
CĂDEREA ZIDULUI BERLINULUI

Zidul Berlinului a căzut la 9 noiembrie 1989. Acest eveniment 
istoric a marcat finalul divizării dintre Europa de Est și Europa 
de Vest. 
Noile democrații emergente din Europa de Est aveau acum 
posibilitatea de a se alătura cooperării europene. Prin urmare, 
în 1993, statele membre au stabilit condițiile care trebuiau 
îndeplinite de către noile state membre pentru a se califica 
pentru aderare: 
- să fie o țară „europeană” (din punct de vedere geografic sau 

din punct de vedere istoric);
- să respecte statul de drept;
- să aibă o economie de piață funcțională; 
- să fie o democrație stabilă;
- să respecte drepturile omului; 
- să pună în aplicare toate normele și regulamentele existente 

ale UE, denumite „acquis-ul comunitar”.

1986
ADERAREA SPANIEI 
ȘI PORTUGALIEI  
Sprijinul pentru democrație, precum 
și motivele economice, au jucat un 
rol important în procesul de aderare 
a Spaniei și Portugaliei. Spania 
tocmai scăpase de dictatorul Franco, 
iar Portugalia pusese capăt dictaturii 
lui Salazar. 

1990
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