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Europarlamentarul Siegfried Mureșan a participat în
luna ianuarie, la o întâlnire online, cu elevii Liceului
Teoretic „Ion Barbu” din cadrul programului Școală
Ambasador a Parlamentului European. Siegfried
Mureșan a discutat deschis cu elevii despre ce
înseamnă Parlamentul European, care este proiectul
de care este cel mai mândru, care sunt avantajele,
dar și dezvantajele unui eurodeputat. (continuare
pagina 2)
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Când erați mic ați fi crezut că o să ajungeți
eurodeputat?

Siegfried Mureșan: Aș minți dacă aș spune că
da. Când eram mic visam să devin să devin
pilot de elicoptere. Nici nu aș fi putut să mă
gândesc că o să ajung aici, deoarece România
este stat membru al Uniunii Europene din anul
2007, de 15 ani, deci eu aveam atunci 26 ani.
După ce am terminat studiile economice, am
început să acumulez experiență internațională.
Mi-am dat seama că vreau să fac mai multe
pentru țara mea, că vreau să o reprezint pe
plan european. Adevărul este că poți să faci
ceva mult timp doar dacă îți place și dacă te
potrivești. Omul potrivit la locul potrivit. 

„Poți să faci ceva mult timp doar dacă îți place
și dacă te potrivești”
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Care sunt avantajele și dezavantajele de-a fi europarlamentar?
Siegfried Mureșan: Pentru mine, a fi europarlamentar este ca orice alt job. Mă trezesc
dimineața la 6, la 7:30 ajung la birou și stau până seara. Avantajele ar fi că faci lucruri
bune pentru oameni, te întâlnești cu o diversitate de persoane de statuturi și gândiri
diferite. Dezavantajul este că lucrezi foarte mult, călătorești în multe locuri ce-i drept, dar
nu ai timp de relaxare sau vizite. Ai patru săptămâni de vacanță vară și trei de Crăciun.
De exemplu, săptămâna trecută (n.red. 23-29 ian.) am avut luni o ședință la Berlin, marți
m-am întors în Bruxelles, miercuri am avut zi de lucru acolo, joi dimineață am zburat în
Lisabona pentru o conferință despre fondurile europene și pentru o serie de întâlniri cu
primarul orașului și alți colegi. Deasemenea, trebuie să fii transparent. Pentru mulți
acesta este un dezavantaj, pentru mine nu, eu îmi postez agenda
(https://siegfriedmuresan.eu/agenda/) și o partajez pe Facebook ca toată lumea să
aibă acces la ea. 

Ce nu știm despre Parlamentul European, dar ar trebui să știm?
Siegfried Mureșan: Suntem 705 europarlamentari, iar mandatul este de 5 ani, dar la 2
ani jumătate se poate schimba persoana dacă nu face ce a promis. La ultimele alegeri,
mai mult de jumătate din europarlamentari au fost înlocuiți sau au decis că nu mai vor
un al doilea mandat. Eu am decis că mă voi dedica complet și că nu voi accepta altă
ofertă până nu o să-mi termin mandatul. Am luat în 2014, apoi am candidat iar în 2019.
Trebuie să fii consecvent și cinstit. Suntem împărțiți în grupe politice. Eu fac parte din
Partidul Popular European, un grup politic pro european. Există aproximativ 150 de
partide, majoritatea pro europene, dar din păcate avem și anti-europene și comuniste.
Cei care fac parte din aceste grupuri politice sunt de cele mai multe ori nepoliticoși și nu
cred în Europa.

Foto: Facebook/Siegfried Mureșan

https://siegfriedmuresan.eu/agenda/


Câți bani a primit până acum România ?
Siegfried Mureșan: De când am aderat la Uniunea Europeană am primit 80 miliarde de
euro și am dat în bugetul acesteia 25 miliarde euro.

Cum își desfășoară activitatea eurodeputații în Parlamentul European?
Siegfried Mureșan: Trei săptămâni pe lună lucrăm la Bruxelles, unde avem tot felul de
ședințe în comisiile de specialitate sau în grupările politice și o săptămână pe lună
mergem la Strasbourg pentru ședința plenară. Mulți consideră inutilă această
săptămână pe care o petrecem acolo, deoarece trebuie să mergem 750 de
parlamentari cu tot cu jurnaliști, presă, consilieri, este o pierdere de timp și bani. Dar nu
avem ce să facem pentru că așa scrie în Tratatul Uniunii Europene și putem să
schimbăm asta doar dacă avem un vot în unanimitate, ceea ce nu o să se întâmple
niciodată, pentru că Franța nu este de acord. Așa că acum petrec 25 de zile pe luna la
Bruxelles, timp în care clădirea din Strasbourg este goală, apoi ne mutăm cu totul acolo
5 zile. Cum spuneam, avem patru săptămâni de vacanță vara și trei săptămâni de
Crăciun. Mai avem opt săptămâni pe an în care venim în țară pentru diverse ședințe
sau mergem în delegații. 

Sunt domenii în care Uniunea Europeană nu decide pentru o țară?
Siegfried Mureșan: Da, din păcate. În domenii ca sănătatea, agricultura, chiar și
educația. Nu Parlamentul European decide programa școlară din România. Am
observat că de fiecare dată când este o criză, Uniunea Europeană este chemată chiar
dacă nu a fost implicată. 

„Nu Parlamentul European decide programa
școlară din România”

PAGINA  3

Care este proiectul cu care vă mândriți?
Siegfried Mureșan: În primul meu mandat, în anul
2018, am fost raportor pe bugetul anual al întregii
Uniuni Europene -  aproximativ 150 miliarde de
euro. Am fost primul român responsabil de acest
lucru. Mă mândresc cu acest lucru. Totuși,
proiectul meu de suflet este DiscoverEU, datorită
căruia, fiecare tânăr care împlinește 18 ani poate
primi gratuit din partea UE, un abonament de tren
valabil 30 zile cu care poate călători peste tot în
Uniunea Europeană. L-am lansat în 2018. Nu a fost
idea mea, ea a existat și în trecut, dar nimeni nu a
fost capabil să o implementeze. La început am
alocat 15 milioane de euro și au călătorit
aproximativ 25.000 de tineri. De la un proiect pilot,
cu timpul a devenit un proiect permanent, iar
acum sunt alocate 25 milioane de euro.



Câtă influență are România în luarea unei decizii în Parlamentul European? 
Siegfried Mureșan: Toate statele au influență. Fiecare este auzit și ascultat. Dar, un stat
mare are mai mulți europarlamentari decât un stat mic. De exemplu, Germania (80
milioane de locuitori, un europarlamentar la aproximativ 900 mii) este cel mai mare
stat și are 96 de europarlamentari, pe când Malta (600 mii de locuitori, un
europarlamentar la 100 mii) cel mai mic stat are 6 europarlamentari. Noi avem
dimensiune medie. Suntem a șasea țară și avem 33 de europarlamentari. Statele mici
sunt supra-reprezentate, tocmai ca statele mari să nu decidă împotriva voinței lor.

În funcție de ce criterii se alocă fondurile europene ? 
Siegfried Mureșan: Principalul criteriu este că țările bogate ajută țările sărace. Avem
mai multe țări puternice precum Suedia, Olanda, Danemarca, Germania și avem țări
care încă trebuie dezvoltate, România, Bulgaria, în general țările din sud și est. Țările
precum România primesc mai mult decât plătesc. Fondurile se alocă pentru diferite
domenii, precum construcția autostrăzilor, modernizarea spitalelor, tehnologizarea
școlilor, programe Erasmus etc.

Ce sfaturi aveți pentru generația noastră?
Siegfried Mureșan: Trebuie să fiți perseverenți, să munciți mult. Să învățați, dar să țineți
cont de faptul că și activitățile extracurriculare sunt foarte importante. Acolo învățați
lucruri pe care nu ați putea să le învățați la școală. Vă veți dezvolta noi abilități, noi
aptitudini. Experiența internațională și limbile străine vă ajută foarte mult. Fiți pregătiți
tot timpul să învățați ceva nou. Nu uitați să vă și relaxați, mergeți la un film, plimbați-vă
prin natură, creați-vă un echilibru între viața profesională și cea personală. 

„Fiți pregătiți tot timpul să învățați ceva nou!”
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Siegfried  Mureșan este un eurodeputat
român, din Hunedoara. A absolvit 
 Academia de Studii Economice din
București, apoi a continuat  studiile cu un
master în Științe Economice și
Management la Universitatea Humboldt
din Berlin. În 2006, a primit o bursă din
partea Parlamentului Germaniei și a făcut
parte din programul internațional de stagii
al Bundestag-ului. Ulterior, a activat timp
de trei ani în această instituție drept
consilier al președintelui Comisiei pentru
Afaceri Europene a Parlamentului german,
Gunther Krichbaum. De mic a muncit
pentru ceea ce își dorește și a luptat ca
ideile lui să fie puse în aplicare. 



Știați că?

Programul Erasmus a fost înființat în 1987, anul acesta împlinind 35 de ani, și este
printre cele mai populare programe ale Uniunii Europene în domeniul educației. În
primul an, doar 3.244 de studenți au plecat în afara granițelor, acesta din urmă
acoperind doar 11 țări: Belgia, Danemarca, Germania, Grecia, Franța, Irlanda, Italia,
Olanda, Portugalia, Regatul Unit și Spania. Ceea ce a început atunci s-a
transformat în ceva măreț care a luminat și îmbunătățit viața a peste 10 milioane
de participanți. An de an, peste 300.000 de tineri studiază sub sigla Erasmus+. Și
tu poți fi unul din ei!
De asemenea, un lucru mai puțin știut este diferența dintre Erasmus și Erasmus+.
Ei bine, Erasmus a însemnat doar mobilități pentru studenți, dar Erasmus+ dorește
să ofere oportunități pentru fiecare din noi, fie că este vorba de studenți, voluntari,
angajați, profesori și mulți alții. Nu e doar despre Europa, ci despre întreaga lume,
deoarece orice persoana din lume poate accesa oportunități Erasmus+. Erasmus+
este, de fapt, o oportunitate de dezvoltare și creștere, te invităm să profiți de ea
din plin. (David Ș.Sterea)

Tinerii sunt viitorul Europei, iar prin programul Erasmus+, Uniunea
Europeană îi ajută să-și croiască un drum în viață. Programele
Erasmus+ pun accent puternic pe incluziunea socială prin
educație, formare și sport. Programul Erasmus+ propune noi
oportunități pentru studenți, profesori, voluntari și nu numai.

DicoverEU este o nouă extensie a progamului
Erasmus+ care le dă tinerilor șansa de a
descoperi Europa prin experiențe de învățare.
Poți aplica într-una din cele 2 sesiuni anuale.

Noi oportunități pentru tineri, prin Erasmus+
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DiscoverEU

Aplicanții care sunt acceptați primesc un „permis” de călătorie cu programul
DiscoverEU, singura condiție este să fi împlinit 18 ani, iar, aplicațiile de anul acesta
încă nu au început ! 
Vei putea explora Europa, singur sau cu prietenii tăi ! Trebuie ca și ei să
îndeplinească cerințele. DiscoverEU își oferă șansa de a participa la o experiență
de călătorie care îți va permite să descoperi diversitatea Europei, să afli mai multe
despre patrimoniul cultural și istoria acesteia și să intri în contact cu oameni din
tot continentul European. În plus, DiscoverEU îți permite să îți dezvolți competențe
utile pentru viitor, cum ar fi independența, încrederea și deschiderea către alte
culturi.” O cale nouă, o pistă de lansare, o oportunitate ! Fă primul pas.
Informează-te mai mult pe youth.europa.eu/discovereu_ro despre ceea ce
implică, formalități, perioade de aplicare și criterii de selecție ! (David Ș.Sterea)

https://youth.europa.eu/discovereu_ro


Știați că?

Numele Uniunii Europene este unul, am spune,
sugestiv. Se pare totuși că granițele nu sunt
ceea ce par. Desigur, cea mai mare parte din
populație se află pe „Bătrânul Continent”, însă, în
realitate, lucrurile depășesc cu mult orizonturile
noastre imediate.
Multe state europene au teritorii peste oceane,
două exemple foarte bune sunt Franța (cu
Guyana Franceză, Noua Caledonie, Polinezia
Franceză, Martinica etc.) și Regatul Danemarcei
(Groenlanda, cea mai mare insulă de pe glob).
Alte state care dețin teritorii pe continente
îndepărtate sunt : Olanda (Antilele Olandeze)
și, poate cel mai cunoscut stat de acest fel,
Spania, cu teritorii în nordul Africii (Ceuta și
Melilla), cât și pe coasta de vest a sa (Insulele
Canare). 

De la gheața polului nord, la vacanțe în Tenerife, sau poate chiar la o plimbare pe
Bulevardul Champs-Élysées, Uniunea Europeană oferă cetățenilor săi acces ușor la
foarte multe destinații turistice, priveliști caracteristice fiecărei țări, sau doar locuri
foarte bune de fotografiat. Nu mai stăm, suntem gata de zbor !

Uniunea Europeană   – Peste oceane
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Elveția și Norvegia sunt state foarte dezvoltate din Europa.
Economii dezvoltate, nivel ridicat de fericire și siguranță al
cetățenilor. Totuși, după toate acestea, ele nu fac parte din
Uniunea Europeană.
Elveția este renumită pentru neutralitatea sa (și bănci),
însă atât ea cât și Norvegia au o serie de acorduri cu
Bruxelles-ul privind libera circulație a persoanelor și a unor
mărfuri. Spațiul Schengen acoperă aceste două state. În
ceea ce privește Euro, în Elveția poți plăti cu el la
majoritatea lanțurilor hoteliere și de magazine, dar restul va
fi înmânat în franci elvețieni. Norvegia folosește exclusiv
Coroane Norvegiene. În familia UE vor să adere și Serbia,
Muntenegru, Macedonia și Albania, Kosovo, Bosnia, state
baltice care doresc a lua modelul Croației, cel mai nou
membru al UE. Cine ar fi crezut că tocmai Elveția, situată în
inima Europei, nu este membră a Uniunii Europene ?
Motivele care stau la baza acestui fapt sunt, în realitate,
legate de politica sa cu privire la neutralitatea față de
posibile conflicte încă din 1815. (David Ș. Sterea)

Foto:  Pixabay.com/Nico Franz

Foto:  Pixabay.com/Udo Pohlmann



S I M U L A R E  A  P A R L A M E N T U L U I  E U R O P E A N
Elevii din Liceul Teoretic „Ion Barbu” au
organizat o simulare a Parlamentului
European în cadrul programului
Școala-Ambasador al Parlamentului
European (EPAS) desfășurată în sala de
consiliu a Primăriei Sectorului 5. 

David Sterea, elev în clasa XI-a, a
reprezentat Danemarca și încurajează
votul la 16 ani ca o metoda de a
implica adolescenții în procese
democratice. „Comportamentul
democratic al unui adolescent poate fi
exercitat într-o societate doar dacă
aceasta îi permite. Dacă nu decizi
pentru tine, altcineva va decide în locul
tău. Tinerii au nevoie de o voce
puternică”, susține David.

Elevii ambasadori EPAS, alături de cei
aspiranți, au reprezentat o țară
membră a Uniunii Europene.
Dezbaterea a avut ca tema principala
dreptul de vot la 16 ani. Fiecare elev a
avut șansa de a reprezenta o țară și de
a alege un vot corespunzător ideologiei
fiecare tari și de a dezbate cu acestea
motivul alegerii lor.

În tabăra celor care nu susțin acest vot, s-
a aflat și Daria Constantinescu, elevă în
clasa a XI-a, care a reprezentat Polonia, a
declarat că „în momentul în care orice
minte tânără este supusă unei noi
încercări, aceasta trebuie să fie hrănită cu
tot ce are nevoie pentru a-și înțelege
cauza pentru care luptă. În cazul votului,
tinerii trebuie să fie mai întâi învățați și
apoi supuși unor alegeri cu caracter
personal, fără să fie influențați cu ușurință
de voci externe, această influență având
loc, bineînțeles, de la lipsa de cunoaștere”.

„Acest program le oferă elevilor
posibilitatea de a-și înțelege drepturile în
calitate de cetățeni ai Uniunii Europene și
de a afla mai multe despre rolul
Parlamentului European. Totodată, acest
program îi încurajează pe aceștia să
participe activ la procesele democratice
ale Uniunii Europene”, a declarat Cristian
Tănase, profesor coordonator al
Programului EPAS din Liceul Teoretic „Ion
Barbu” din București. 
(Răzvan Bratu)
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Consiliul Uniunii Europene (uneori denumit și
Consiliul sau Consiliul de Miniștri) este un
organism parte a legislativului Uniunii Europene
(UE) reprezentând guvernele statelor membre.
Celălalt organism este Parlamentul European.
Consiliul este un factor decizional esențial al UE.
Acesta negociază și adoptă acte legislative în
majoritatea cazurilor împreună cu Parlamentul
European, coordonează politicile statelor
membre în domenii specifice cum ar fi: politicile,
economice și bugetare; educație, cultură, tineret
și sport;politica de ocupare a forței de muncă,
dezvoltă politica externă și de securitate comună
a UE, încheie acorduri internaționale și adoptă
bugetul UE.

Președinția Consiliului răspunde de
impulsionarea activității Consiliului.
Fiecare membru este chemat pe
rând să își asume acest rol și să
asigure continuitatea în cadrul
agendei Consiliului. 
Președinția Consiliului are câteva
atribuții esențiale: planifică și
prezidează reuniunile miniștrilor și
ale grupurilor de lucru ale
funcționarilor care dezbat
legislația UE în Consiliu. În cazul
afacerilor externe, Înaltul
Reprezentat al UE pentru politica
externă și de securitate este cel
care planifică și prezidează
reuniunile. 
Deasemenea, reprezintă Consiliul
în relația cu Comisia și Parlamentul
European și negociază în numele
Consiliului pentru a obține un
acord privind dosarele legislative
cu celelalte instituții UE. 
Președinția Consiliului revine prin
rotație statelor membre UE o dată
la 6 luni. Fiecare țară, având ocazia
să conducă Consiliul și pregătește
un program semestrial. 
                                    (Briana Borcilă)

Suedia a preluat Președinția rotativă
În prima jumătate a anului 2023, Suedia deține președinția Consiliului UE. Suedia a
identificat patru priorități pentru lucrările desfășurate în cadrul celei de a treia
președinție suedeză a Consiliului: securitate – unitate, competitivitate, tranziția verde și
energetică, valorile democratice și statul de drept – fundamentele noastre.
Președinția suedeză va acorda prioritate continuării sprijinului economic și militar
pentru Ucraina, precum și sprijinului pentru calea Ucrainei către UE. Aceasta va acorda
atenție competitivității europene, reducerii riscurilor de volatilitate a prețurilor la
energie și reformei pieței energiei, tranziției verzi și respectării statului de drept.      
 (Briana Borcilă)
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C O N S I L I U L U I  U E  Ș I
P R E Ș E D I N Ț I A  R O T A T I V Ă

foto: Arhiva UE



Reprezentanța Comisiei
Europene în România

Democrație, libertate, egalitate, toleranță și solidaritate.
Acestea sunt valorile europene care ne unesc și în virtutea
cărora funcționează instituțiile europene.
Comisia Europeană participă la elaborarea strategiei
generale a UE, concepe și aplică politicile Uniunii Europene,
apoi le evaluează și oferă periodic rapoarte asupra
evoluției lor. De asemenea, împreună cu celelalte instituții
principale ale UE, Comisia Europeană stabilește strategia
globală și orientarea politicilor UE.
Comisia are Reprezentanțe în capitalele celor 27 de state
membre ale UE, precum și Birouri regionale la Barcelona,
Bonn, Marsilia, Milano, München și Wrocław. Acestea
colaborează strâns cu Birourile de Legătură ale
Parlamentului European (EPLO) din statele membre.
În baza mandatului încredințat, Reprezentanța Comisiei
Europene în România îndeplinește sarcini ce presupun un
rol de verigă, de legătură între instituțiile europene și
colaboratorii locali. 

DE CE COMISIA EUROPEANĂ ARE
REPREZENTANȚĂ ÎN ROMÂNIA?
Tudor Oprea

sprijinirea Președintei/

Președintelui și

întregii Comisii

Europene în cadrul

interacțiunii acestora

cu România;

promovarea unui

dialog politic

permanent cu

autoritățile naționale,

regionale și locale,

precum și cu

structurile

parlamentare, cu

partenerii sociali, cu

mediul universitar și

cu reprezentanți ai

societății civile; 

pregătirea vizitelor

membrilor Colegiului

și ale oficialităților de

rang superior din

cadrul Comisiei,

precum și, după caz,

din cadrul Serviciului

European de Acțiune

Externă, și acordarea

de asistență pe

parcursul acestor

vizite;

permanentul dialog

cu cetățenii, cu

mediul universitar, cu

societatea civilă, cu

partenerii sociali și cu

alte părți interesante;

Reprezentanța Comisiei
Europene în România:

Foto: Tudor Oprea
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Briana Borcilă

David Ș. Sterea

Tudor Oprea

Redacția

Coordonator,
Prof. Cristian Tănase

Răzvan Bratu

Activitatea Reprezentanței este completată de cea a centrelor
EUROPE DIRECT, care comunică și oferă informații cetățenilor la
nivel regional și local, în toată Uniunea Europeană.

Altfel spus, Reprezentanța Comisiei Europene în România
este o interfață între Comisia Europeană și autoritățile și
cetățenii României, rolul acesteia fiind, pe de o parte, de
sprijinire a implementării politicilor-cheie ale UE în
România, respectiv a celor ce vizează mediul, digitalizarea
și cercetarea și inovarea, iar pe de altă parte de
„portavoce” a societății românești. 
(Sursă articol: Euromanian.com)

Acesta este un material
realizat de către Liceul
Teoretic „Ion Barbu” din
București, în cadrul
Programului „Școală
Ambasador” a
Parlamentului European.  
Conținutul acestui material
nu reprezintă în mod
obligatoriu poziția oficială
a Uniunii Europene

Președintele Comisiei Europene conduce un cabinet de comisari,
răspunzător în mod colectiv față de Parlamentul European, care
este ales direct de către cetățenii UE. Președintele este
împuternicit să aloce portofoliile, să remanieze sau să demită
comisarii, dacă este necesar, asigură desfășurarea
corespunzătoare a procedurilor parlamentare, reprezintă
Parlamentul European în chestiunile juridice și în relațiile
internaționale, monitorizează activitățile Parlamentului și a
comisiilor parlamentare.
Actualul Președinte al Comisiei Europene este Ursula von der
Leyen (Germania). Aceasta are un mandat de 2 ani (2022-2024).

Președintele Comisiei Europene
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AUSTRIA - Stat membru al UE din 1995, membru al zonei euro din 1999,
membru al spațiului Schengen din 1997. 
Capitala: Viena
Limba oficială: germană

BELGIA - Stat membru al UE din 1958, membru al zonei euro din 1999,
membru al spațiului Schengen din 1995.
Capitala: Bruxelles
Limbile oficiale în UE: neerlandeza, franceza și germana

BULGARIA - Stat membru al UE din 2007.
Capitala: Sofia
Limba oficială în UE: bulgara
Moneda: leva bulgărească (BGN)

CEHIA - Stat membru al UE din 2004, membru al spațiului Schengen
din 2007.
Capitala: Praga
Limba oficială în UE: ceha
Moneda: coroana cehă (CZK).

CIPRU - Stat membru al UE din 2004, membru al zonei euro din 2008.
Capitala: Nicosia
Limba oficială în UE: greaca

CROAȚIA - Stat membru al UE din 2013, membru al zonei euro din 2013.
Capitala: Zagreb
Limba oficială în UE: croata

Sursă; european-union.europa.eu PAGINA  11
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