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 ÎNTREBAREA PENTRU ELEVI SOLUȚIA  EXPLICAȚIE 

1. Ce nivel de politică decide limita 
de viteză pe autostradă? 

Non-UE Regulile de circulație diferă între statele membre ale UE, de exemplu 
în Irlanda, Malta și Cipru se conduce pe partea stângă a drumului. 
Totuși, codurile rutiere sunt coordonate la nivel european, iar permisul 
conducătorilor auto din Europa este valabil în întreaga UE. 

2. Ce nivel de politică stabilește că 
primiți o garanție de cel puțin 
doi ani când cumpărați un nou 
laptop? 

Nivelul UE Protecția consumatorilor: Legislația UE prevede că fabricanții trebuie să 
asigure o perioadă de garanție de cel puțin doi ani pentru dispozitivele 
electronice precum telefoanele inteligente, imprimantele, calculatoarele 
portabile, aspiratoarele, mașinile de cafea etc.

3. Ce nivel de politică decide când se 
ridică gunoiul? 

Non-UE Zilele în care se ridică gunoiul sunt stabilite în principal la nivel local. Așa 
este și logic: dacă UE ar fi responsabilă pentru ridicarea gunoiului, s-ar 
crea haos, fiindcă UE nu este în măsură să cunoască nevoile specifice ale 
fiecărui oraș.

4. Ce nivel de politică stabilește ce 
informații vedeți pe o cutie de 
suc: ingrediente, calorii, date de 
contact ale producătorului etc.? 

Nivelul UE Protecția consumatorilor: Cetățenii din UE ar trebui să beneficieze de 
informații corecte și complete cu privire la ceea ce consumă. De aceea, 
etichetele produselor alimentare și cosmetice trebuie să conțină anumite 
informații, cum ar fi ingredientele și numele producătorului.

5. La ce nivel guvernamental se 
stabilesc standardele de siguranță 
pe care trebuie să le respecte 
smartphone-ul tău?

Nivelul UE Piața unică și protecția consumatorilor: UE stabilește standardele de 
siguranță pentru produsele vândute în Spațiul Economic European (SEE).

6. Ce nivel de politică decide ce 
trebuie să fi învățat la finalul 
fiecărui an școlar? 

Non-UE UE nu decide în ce mod este organizat învățământul și care sunt 
conținuturile acestuia. Prin urmare, obiectivele în materie de realizări 
finale diferă de la un stat membru al UE la altul (și uneori de la o regiune 
la alta). 

7. Ce nivel de politică are 
competența de a trimite trupe 
militare în zone de conflict din 
întreaga lume? 

Non-UE UE nu are armată. Politica externă și de apărare este o competență 
națională. Statele membre încearcă să coordoneze misiuni la nivel 
european, la fel ca în cadrul NATO. 

8. Ce nivel de politică stabilește 
numărul minim de 20 de zile de 
concediu în fiecare an pentru un 
angajat cu normă întreagă? 

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

9. Ce nivel de politică stabilește 
condițiile pentru pregătirea 
conducătorilor auto și condițiile 
necesare pentru a obține permisul 
de conducere? 

Non-UE Deși UE nu stabilește aceste condiții, permisul vostru de conducere este 
valabil imediat pe întreg teritoriul UE și are un format standard la nivelul 
UE. 

10. La ce nivel guvernamental s-a 
impus interzicerea articolelor din 
plastic de unică folosință, cum ar fi 
paiele sau tacâmurile, începând cu 
anul 2021?

Nivelul UE UE a aprobat o nouă directivă care interzice articolele de unică folosință 
din plastic, cum ar fi farfuriile, tacâmurile, paiele și bețișoarele pentru 
urechi.

Interdicția se va aplica începând din 2021. 



11. La ce nivel guvernamental se 
stabilește obiectivul minim de 
energie provenită din surse 
regenerabile, cum ar fi energia 
solară și eoliană?

Nivelul UE Pentru a facilita tranziția de la combustibilii fosili la o energie mai curată și 
pentru a-și îndeplini angajamentele asumate în Acordul de la Paris, UE a 
introdus obiectivul obligatoriu ca, până în 2030, cel puțin 32 % din mixul 
său energetic să provină din surse regenerabile. Acest procent variază în 
funcție de situația din fiecare stat membru.

12. Ce nivel de politică ia deciziile 
privind autorizația de construcție 
pentru locuința dumneavoastră? 

Non-UE În principal autoritățile locale emit autorizații de construcție pentru 
locuințe private. 

13. La ce nivel de politică plătiți 
impozite?

Non-UE UE nu încasează taxe direct de la cetățenii săi. Fiecare stat membru 
trebuie să plătească anual Uniunii Europene o sumă de bani, aceasta fiind 
o contribuție la bugetul european. 

14. Ce nivel de politică ia decizii 
privind zilele noastre libere: ce 
date și câte zile? 

Non-UE De regulă aceste decizii se iau la nivel național. 

15. Ce nivel de politică stabilește 
volumul maxim de particule fine 
permise în aer? 

Nivelul UE UE determină numeroase măsuri legate de mediul înconjurător, precum 
calitatea apei din râuri, lacuri și mări. 

16. Unde trebuie să vă înregistrați 
căsătoria? 

Non-UE Autoritățile locale sunt în principal responsabile pentru evidența 
populației și starea civilă. 
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