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ADERAREA LA UE A TRANSFORMAT 
ȚĂRILE ÎN CARE TRĂIM ȘI NE-A 
SCHIMBAT VIAȚA DE FIECARE ZI

Piaţa internă, graniţele deschise și introducerea euro ca 
monedă comună sunt unele dintre realizările cele mai 
remarcabile ale Uniunii Europene. 

Însă deciziile UE ne influenţează și viaţa cotidiană, în multe 
domenii, într-o măsură mult mai mare decât ne imaginăm.  

Iată câteva exemple concrete. 



PROTECŢIA CONSUMATORILOR

ELIMINAREA 
TARIFELOR DE 
ROAMING ÎN UE

Tarifele de roaming au fost eliminate 
începând cu 15 iunie 2017. Cetăţenii 
Spaţiului Economic European care 
călătoresc în UE plătesc aceleași 
preţuri ca și acasă pentru apeluri, 
SMS-uri și internet mobil. 

https://what-europe-does-for-
me.eu/ro/portal/2/D14
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PROTECŢIA CONSUMATORILOR

DOI ANI DE 
GARANŢIE PENTRU 
DISPOZITIVELE 
ELECTRONICE

Conform legislaţiei UE, fabricanţii 
trebuie să asigure o perioadă legală 
de garanţie de doi ani pentru 
dispozitivele electronice precum 
telefoanele inteligente, 
imprimantele, calculatoarele 
portabile, aspiratoarele sau mașinile 
de cafea.

https://what-europe-does-for-
me.eu/ro/portal/2/X02_12301
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PIAŢA UNICĂ ȘI PROTECŢIA CONSUMATORILOR

STANDARDE DE 
SIGURANŢĂ A 
PRODUSELOR

Produsele vândute în UE trebuie să 
respecte standardele Uniunii de 
sănătate, siguranţă și mediu. 
Marcajul CE de pe produse atestă 
conformitatea cu aceste standarde. 

https://ec.europa.eu/growth/single
-market/ce-marking_ro

© Comunităţile Europene, 1997 
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PROTECŢIA CONSUMATORILOR

INFORMAŢIILE DE PE 
ETICHETELE 
PRODUSELOR

Cetăţenii din UE ar trebui să beneficieze de 
informaţii corecte și complete cu privire la ceea 
ce consumă. De aceea, etichetele produselor 
alimentare și cosmetice trebuie să conţină 
anumite informaţii, cum ar fi ingredientele și 
numele producătorului.  

ec.europa.eu/info/law/law-
topic/consumers/consumer-contract-
law/consumer-rights-directive_en

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_en


REGULAMENTUL PRIVIND LEGISLAŢIA ALIMENTARĂ GENERALĂ

SIGURANŢA 
ALIMENTARĂ ÎN UE

Scopul Regulamentului privind 
legislaţia alimentară generală 
(2002) este să garanteze siguranţa 
tuturor produselor vândute pe piaţa 
Uniunii Europene. Regulamentul 
stabilește obiectivele, obligaţiile și 
cerinţele generale pentru toate 
etapele producţiei și distribuţiei 
alimentelor și a hranei pentru 
animale („de la fermă la 
consumator”).

ec.europa.eu/food/safety/general_f
ood_law_en

https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en


DIRECTIVA UE PRIVIND TIMPUL DE LUCRU

CEL PUŢIN PATRU 
SĂPTĂMÂNI DE 
CONCEDIU PLĂTIT

Directiva UE privind timpul de lucru, 
introdusă în 1993, conferă 
lucrătorilor dreptul la un „concediu 
anual plătit de cel puţin patru 
săptămâni”. Numărul de zile poate fi 
crescut în orice sector sau stat 
membru, însă minimul în UE este de 
20 de zile.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp
?catId=706&langId=ro&intPageId
=205

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=ro&intPageId=205


PACTUL VERDE EUROPEAN 

INTERZICEREA 
PLASTICULUI PENTRU 
OBIECTELE DE UNICĂ 
FOLOSINŢĂ

UE a aprobat o nouă directivă care 
interzice articolele de unică folosinţă 
din plastic, cum ar fi farfuriile, 
tacâmurile, paiele și beţișoarele 
pentru urechi. Interdicţia se va aplica 
începând din 2021. 

https://what-europe-does-for-
me.eu/ro/portal/2/X01_31001
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PACTUL VERDE EUROPEAN - UNIUNEA ENERGETICĂ

PÂNĂ ÎN 2030, ENERGIA DIN 
SURSE REGENERABILE TREBUIE 
SĂ REPREZINTE CEL PUŢIN 32 % 
DIN ENERGIA UE 

Pentru a facilita tranziţia de la combustibilii fosili 
la o energie mai curată și pentru a-și îndeplini 
angajamentele asumate în Acordul de la Paris, UE 
a introdus cerinţa ca, până în 2030, cel puţin 32 % 
din mixul său energetic să provină din surse 
regenerabile. Procentul variază de la un stat 
membru la altul, în funcţie de situaţia fiecăruia. 

https://what-europe-does-for-
me.eu/ro/portal/2/X03_02901
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Această prezentare face parte din instrumentul educaţional EUROPE@SCHOOL - lecţii active despre Uniunea Europeană. 
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Puteţi găsi mai multe exemple concrete din legislaţia UE pe pagina what-europe-does-for-
me.eu.

https://what-europe-does-for-me.eu/ro/portal

