
UE oferă finanțare pentru o gamă largă de proiecte și 
programe care acoperă domenii precum: 

 dezvoltarea regională și urbană 

 ocuparea forței de muncă și incluziunea socială 

 agricultura și dezvoltarea rurală 

 politicile în domeniul maritim și al pescuitului 

 cercetarea și inovarea 

 ajutorul umanitar. 
Gestionarea fondurilor 

 Celor 28 de comisari europeni le revine responsabili-
tatea politică finală de a garanta că fondurile UE sunt 
cheltuite în mod corespunzător. Dar, întrucât cea mai 

mare parte a finanțării este gestionată de țările benefi-

ciare, obligația de a efectua controale și audituri anu-

ale le revine guvernelor naționale. 

 Peste 76% din bugetul UE este gestionat în parteneri-

at cu autoritățile naționale și regionale în cadrul unui 
sistem de „gestiune partajată”, în principal prin inter-
mediul a cinci fonduri majore (fondurile structurale 

și de investiții), împreună, aceste instrumente contri-
buind la aplicarea Strategiei Europa 2020:  

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) – 

dezvoltare regională și urbană 

Fondul social european (FSE) – incluziune socială și 
bună guvernanță 

Fondul de coeziune – convergența economică a regiuni-

lor mai puțin dezvoltate 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rura-
lă (FEADR)  

Fondul european pentru pescuit și afaceri mariti-
me (FEPAM)  

 Alte fonduri sunt gestionate direct de UE, fiind 
acordate sub formă de: 

granturi pentru proiecte cu activități în domeniul poli-
ticilor UE, care, în general, se acordă în ur ma publi-

cării unei „cereri de propuneri”. Finanțarea provine de 

la UE și din alte surse. 

contracte încheiate de instituțiile UE pentru 

a achiziționa servicii, bunuri sau lucrări de care au 

nevoie pentru propria funcționare (studii, formare, orga-

nizarea de conferințe, echipament IT). Contractele se 

acordă prin licitație. 
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 Instituţiile UE 
UE beneficiază de un cadru instituţional unic în lume, în care: 
– priorităţile generale sunt stabilite de Consiliul European, care 
reuneşte liderii naţionali şi europeni; 
– deputaţii europeni, aleşi prin vot direct, reprezintă interesele 
cetăţenilor în cadrul Parlamentului European; 
– interesele Uniunii în ansamblu sunt promovate de Comisia Eu-
ropeană, ai cărei membri sunt desemnaţi de guvernele naţionale; 
– guvernele promovează interesele statelor membre, în cadrul 
Consiliului Uniunii Europene. 
 
Elaborarea şi adoptarea legislaţiei europene implică 3 insti-
tuţii: 
 
1. Parlamentul European, care reprezintă cetăţenii UE şi este 
ales direct de către aceştia. 
2. Consiliul Uniunii Europene, care reprezintă statele mem-
bre. Preşedinţia Consiliului este deţinută, prin rotaţie, de statele 
membre. 
3. Comisia Europeană, care reprezintă interesele Uniunii în 
ansamblu. 
 
Două alte instituţii europene joacă un rol vital: 
 
Curtea de Justiţie garantează respectarea dreptului european 
Curtea de Conturi controlează modul de finanţare a activităţilor 
Uniunii. 
 
Instituţii  şi organisme interinstituţionale specializate: 
 
Comitetul Economic şi Social European reprezintă societatea civilă, 
angajatorii şi salariaţii; 
Comitetul Regiunilor reprezintă autorităţile regionale şi locale; 
Banca Europeană de Investiţii finanţează proiectele de investiţii ale UE 
şi sprijină întreprinderile mici prin intermediulFondului european de 
investiţii; 
Banca Centrală Europeană răspunde de politica monetară europeană; 
Ombudsmanul European investighează plângerile privind proasta ad-
ministrare de către instituţiile şi organismele UE; 
Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor are rolul de a asigura 
protecţia datelor cu caracter personal ale cetăţenilor; 
Oficiul pentru Publicaţii publică informaţii despre UE; 
Oficiul European pentru Selecţia Personalului recrutează personal 
pentru instituţiile şi organismele UE; 
Şcoala Europeană de Administraţie organizează cursuri de formare în 
diverse domenii pentru personalul instituţiilor UE; 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/
http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/social-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_ro.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/tenders-contracts_ro


 Descrierea programului Euroscola 
Parlamentul European a creat progra-
mul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul 
de integrare europeană și pentru a promova participa-
rea lor la construcția Uniunii Europene. Programul 
reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state 
membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a 
afla cum funcționează Parlamentul European, de a se 
cunoaște între ei, de a-și împărtăși viziunile și așteptă-
rile. 
Evenimentul Ziua Euroscola este organizat la Strasbo-
urg de mai multe ori pe an. Fiecare eveniment reunește 
peste 500 de elevi din toată Uniunea Europeană. 
 
 
 
 

 Informații despre concursul 

din acest an 

Uniunea Europeană alocă sume importante pentru 
dezvoltare și pentru recuperarea decalajelor dintre 
regiuni, cu toate acestea cetățenilor le lipsesc adesea 
informații privind modul în care politicile europene 
influențează viața lor personală și a comunității din 
care fac parte. Finanțarea europeană determină evoluții 
economice și sociale chiar în vecinătatea noastră, și 
tocmai din acest motiv, este esențial să cunoaștem și să 
înțelegem avantajele obținute prin proiectele comunita-
re. În acest context, ediția 2018-2019 a concursului 
„Euroscola” se desfășoară sub titlul generic „Europa 
pentru noi”. 
Elevii sunt invitați să identifice și să aleagă unul dintre 
proiectele realizate cu finanțare europeană în zona în 
care se află unitatea lor de învățământ și să realizeze o 
campanie de promovare a acestuia. 

 
 
 

 

  
 
Obiective generale 
OG1.Informarea a cel puțin 500 de elevi, 50 de 
profesori și 200 de membri ai comunității locale cu 
privire la instituțiile europene și la rolul acestora în 
dezvoltarea durabilă a statelor membre  
OG2.Valorizarea rezultatelor şi experiențelor ante-
rioare acumulate prin organizarea unei campanii de 
promovare a proiectului ACCES LA UN VIITOR 
DE SUCCES.  
OG3.Atingerea unor competențe cheie recunoscute 
la nivel european.  
Obiective specifice  
 
OS1.Realizarea a 5 evenimente de informare cu 

privire la instituțiile europene și implicarea acestora 

in dezvoltarea comunității locale.  

OS2.Realizarea materialelor de informare și publi-
citate pentru promovarea rezultatelor proiectului cu 

finanțare europeană POSDRU ACCES LA UN 

VIITOR DE SUCCES.(pliant, broșură, stickere,ppt)  

OS3. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, 
digitale, de lucru în echipă, de gestionare a resurse-
lor. 

Biroul de Informare al Parlamentului  
European în România (BIPE), în 

parteneriat cu Ministerul Educației 
Naționale (MEN),  

lansează cea de a XI-a ediție a concursului 
 național pentru licee,  

EUROSCOLA 2018- 2019 

Liceul Tehnologic Vasile Sav Roman s-a înscris in 

concurs cu proiectul   

Şcoală de calitate pentru co-

munitate      

  SCOP  
Informarea elevilor cu privire la instituțiile europe-

ne și conștientizarea de către aceștia a faptului că 
prin accesarea fondurilor europene comunitatea 

școlară și locală beneficiază de progres și dezvolta-
re durabilă. 

Grup ţintă 
 500 de elevi 

 50 de profesori 

 200 de membri ai comunității locale 
 

       Impact  

Pe termen scurt 
Membrii grupului ţintă primesc informaţii despre 
posibilitatea finanţării unor proiecte din bani eu-
ropeni 
Se valorizează rolul instituţiilor europene în dez-
voltarea locală 
Se valorizează rolul şcolii în comunitate 

 
Pe termen mediu şi lung 
Se promovează exemplele de bună practică 
Se încurajează iniţiativa şi spiritul antreprenorial 

 

 

Şcoală de calitate pentru  

comunitate      

„Europa pentru noi”  


