
 
 DESPRE NOI 

 
 

Consiliul Local al Copiilor 
și Tinerilor (CLCT) din 
municipiul Chișinău este un 
organism ce întrunește delegați 
din liceele municipiului 
Chișinău. Avem ca scop de bază, 
valorificarea potențialului civic 
la elevii capitalei prin implicarea 
acestora în cadrul Școlii 
tânărului consilier, activități de 
voluntariat, activităţi 
educaționale şi educaţie non-
formală. Activitatea Consiliului 
este divizată în cadrul a patru 
comisii de specialitate: 

 Comisia „Tineri pentru 
Educaţie”; 

 Comisia „Mass-media şi 
relaţii cu publicul”; 

 Comisia „Voluntariat şi 
asistenţă socială”; 

 Comisia „Tineri pentru 
Drepturile Copilului”. 

Patronul Consiliului Local 
al Copiilor şi Tinerilor din 
municipiul Chişinău este Centrul 
Adolescenţilor al Direcţiei 
generale educaţie, tineret şi 
sport a  Consiliului municipal 
Chişinău. 

Detalii pe: 

www.clctedu.wordpress.com 

 

Broşură informativă 

“VISUL EUROPEAN” 

(mic ghid de atitudine civică) 

 

Uniunea 
Europeană 

 

 

 
„In varietate concordia” 
„Unitate în diversitate” 

Statele membre ale UE 

Din 1958: 
  Belgia 
  Franţa 
  Germania 
  Italia 
  Luxemburg 
  Olanda 

Au aderat în 1973: 

  Danemarca 
  Irlanda 
  Regatul Unit 

A aderat în 1981: 
  Grecia 

Au aderat în 1986: 
  Portugalia 
  Spania 

Au aderat în 1995: 
  Austria 
  Finlanda 
  Suedia 

Au aderat în 2004: 
  Cipru 
  Estonia 
  Letonia 
  Lituania 
  Malta 
  Polonia 
  Cehia 
  Slovacia 
  Slovenia 
  Ungaria 

Au aderat în 2007: 
  Bulgaria 
  România 
 

 

Informaţii Generale 
 
Centre Politice Bruxelles (executiv şi legislativ) 

Strasbourg (legislativ) 
Luxemburg (curtea supremă) 
Frankfurt (banca centrală) 

Parlament Strasbourg (sediu oficial), 
Bruxelles, Luxembourg 

Limbi oficiale2 23 de limbi oficiale 
Preşedinţi 
- Consiliu 
- Consiliul UE 
- Comisia 
- Parlament 

 
Suedia 
Fredrik Reinfeldt 
José Manuel Barroso 
Jerzy Buzek 

Suprafaţă 
  

4.453.865 km2 

Populaţie 
 - Total (2005) 
 - Densitate 

Locul 33 
496 000 000 
115 locuitori/km² 

Cel mai mare 
oraş 

Londra 

 
 Produs 

Naţional Brut 
 -Total 

13 132 123 $ (Evaluări IMF) 

Monede  Euro (EUR sau €)4 

 Coroană cehă (CZK) 

 Litas (Lt) 

 Coroană estoniană (EEK) 

 Coroană suedeză (SEK) 

 Forint maghiar (HUF) 

 Zlot polonez (PLN) 

 Liră sterlină (GBP sau £) 

 Coroană daneză (DKK) 

 Leu românesc (RON) 

 Leva bulgară (BGL) 

Fus orar UTC 0 ... +2 
Domeniu 
Internet 

.eu 
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Parteneriatul Estic – 
mecanism de cooperare 

Moldova-UE 
Propunerea Comisiei de a institui un 

nou Parteneriat estic reprezintă o nouă 
etapă în relațiile UE cu Armenia, Azerbaidjan, 
Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Acest 
parteneriat ambițios prevede adâncirea 
semnificativă a nivelului de angajare politică, 
inclusiv perspectiva tranziției la o nouă 
generație de acorduri de asociere, integrarea 
extinsă în economia UE, facilitarea 
călătoriilor cetățenilor din această regiune 
către UE cu condiția îndeplinirii anumitor 
cerințe de securitate, stabilirea de modalități 
mai concrete de asigurare a securității 
energetice care să fie avantajoase pentru 
toate părțile implicate și creșterea nivelului 
de asistență financiară. UE propune să 
sprijine într-o mai mare măsură, prin 
activitatea sa de zi cu zi, eforturile de 
reformă ale partenerilor săi, prin intermediul 
unui nou program global de consolidare 
instituțională și a unei noi dimensiuni 
multilaterale. Noul parteneriat cuprinde noi 
măsuri de sprijinire a dezvoltării sociale și 
economice a celor 6 țări vizate, precum și 
cinci inițiative emblematice care vor 
demonstra în mod concret sprijinul UE. 
 

OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERI: 
 Parteneriatul Estic asigură integrarea 

tinerilor moldoveni prin intermediul 
Programului de Schimb între Tineri, 
Erasmus Mundus; 

 Oferă șansa participării la programul 
TEMPUS III; 

 Stimulează schimbul educațional de 
elevi/studenți în ariile educației non-
formale pentru tineri; 

 Promovează dialogul extra-cultural între 
tineri și cooperarea în ariile educaționale 
prin intermediul Programelor de Schimb 
de termen scurt, mediu și lung. 

VIITORUL EUROPEAN AL MOLDOVEI – 
UȘA SPRE SUCCES A ȚĂRII 

Integrarea europeană rămâne a fi in 
esenţă un obiectiv de politică externă. Fiind 
declarat obiectiv strategic, vectorul European 
devine cel prioritar în politica externă a RM. 
Astfel Republica Moldova ca parte 
componentă a UE, se subordonează unui 
cadru avantajos, contribuind la crearea 
multor condiţii de viaţă şi posibilităţi în 
favoarea cetăţenilor Republicii Moldova. De 
asemenea putem enumera următoarele 
aspecte benefice viitorului european al 
Moldovei: 
 

a) integrarea în UE va avea, înainte de 
toate, urmări  economico-financiare 
semnificative, rapide şi sesizabile  
pentru întreaga populaţie, indiferent 
de vârstă, etnie, stare socială; 

b) Afirmarea statului pe arena 
europeană  ar însemna  dobândirea 
cetăţeniei europene, ce implică 
factorul demografic, al întoarcerii  
cetăţenilor RM, acasă şi emigrarea în 
oricare ţară UE; 

c) O cale deschisă spre ţările europene,  se 
încununează cu opţiunea  generaţiei 
tinere din RM, care optează pentru  
integrarea în spaţiul European în 
scopul afirmării capacităţilor 
intelectuale din cadrul  focarelor de 
învăţământ europene; 

d) O liberă circulaţie a RM în UE, va 
reîntoarce  copiilor, părinţii acasă,astfel 
Republica Moldova va pierde titlul 
statului: Ţara de bătrâni şi copii; 

e) Aderarea la UE va însemna 
abandonarea unui spaţiu economic  
tradiţional subdezvoltat și 
transpunerea la statut economic 
dezvoltat; 

f) Creşterea numărului întreprinderilor 
mixte moldo-UE va contribui la 
sporirea şi eficientizarea relaţiilor 
comerciale externe ale RM; 

g) O consecinţă favorabilă a aderării la UE 
va fi şi optimizarea evidenţei şi 
statisticii naţionale, creşterea gradului 
de cuprindere informaţională; 

 

  

 

 „Odă Europei” 
 
Visez la alba pace şi cer sticlit de-albastru, 

Doresc doar voci de spirite cuminţi, 

Să duc şi eu, şi alţii o viaţă minunată, 

Pe-al meu pământ sculptat în tricolor! 

 

Visez la un ecou de clipe pline cu valori, 

Aceste perle efemere, ce scutură prin lume, 

Tu liber să trăieşti, în pace să gândeşti, 

Să râzi de lucruri simple, atunci când vrei să 

plângi. 

 
Să cauţi bunătate, prin cercul larg cu stele, 

O tainică credinţă ce rupe din sclipiri, 

A făurit prezenţa să nască raţiune, 

Ea a lărgit şi spirite să curgă, 

Prin lungile valori extinse pe la noi! 

 
Nu e un loc ce naşte conştiinţe, 

Nu e un zid, cu multe scări să-l treci, 

E aer ce se ascunde-n lume, 

E vis dorit de multe ţări acum. 

 
Cuvinte dragi vorbite aş scrie pentru ea, 

Ştiind că mai colindă şi colţul meu de trai, 

Sporeşte fericirea, îneacă suferinţa, 

Puterea Europei preschimbă viaţa-n rai. 

(Crina Popescu, LT „Liviu Rebreanu”) 


